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Pertanyaan 0. Apa itu ESG/LST, apakah 
berbeda dengan keberlanjutan

perusahaan?
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1. ESG bukanlah sekadar kumpulan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola yang terkait
dengan kinerja perusahaan yang sekarang banyak dipahami.

2. Belum ada kesepakatan global tentang definisi ESG, namun sejak awal dinyatakan 
sebagai pengambilan keputusan investasi oleh lembaga jasa keuangan—terutama 
investor dan bank—yang memertimbangkan isu-isu lingkungan, sosial dan tata kelola 
yang material terhadap kinerja keuangan perusahaan, untuk menjamin kinerja 
perusahaan yang lebih baik dalam jangka panjang.

3. Wujud ESG dalam keputusan investasi yang paling popular adalah integrasi ESG, diikuti 
dengan penapisan negatif, penapisan positif/investasi tematik, dan investasi
berdampak.

4. Karena sifatnya adalah enlightened self interest, maka isu-isu lingkungan, sosial dan 
tata kelola yang tidak material terhadap kinerja keuangan perusahaan—walaupun 
material untuk pemangku kepentingan lainnya— tidaklah masuk ke dalam cakupan
ESG.

5. Para pakar dan standar/kerangka keberlanjutan perusahaan menyatakan bahwa ESG 
itu berbeda dengan keberlanjutan perusahaan, atau sekadar bagian dari 
keberlanjutan perusahaan—tergantung dari makna keberlanjutan perusahaan yang 
dianut (single atau double materiality).

6. Karena sifat yang demikian, maka kontribusi ESG, dalam wujudnya yang sekarang, 
terhadap keberlanjutan yang lebih luas—bukan sekadar keberlanjutan
perusahaan—sesungguhnya sangat terbatas.

7. Namun demikian, ESG telah dibuktikan menunjang kinerja keuangan yang lebih tinggi 
bagi yang menerapkannya, dan karenanya memungkinkan perusahaan untuk 
melakukan beragam inisiatif keberlanjutan yang lebih komprehensif.
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Sumber: Schoenmaker dan Schramade, 2019

Keuangan berkelanjutan 
(Sustainable Finance, SF) telah 
berkembang hingga SF 3.0.
Karena ESG berfokus pada 
kinerja keuangan bagi 
perusahaan dan investornya, 
maka sebetulnya ia berada
pada SF 1.0. Berbagai upaya 
telah, sedang, dan terus 
dilakukan oleh para pakar 
untuk mendorong semakin 
banyak lembaga jasa
keuangan untuk mencapai SF
2.0 bahkan 3.0 (mis: Kaufer
dan Steponaitis, 2021;
Samans dan Nelson, 2022).
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Sumber: Pollard dan Bebbington (2022); SASB (2018)

ESG—karena berfokus pada dampak isu-isu keberlanjutan terhadap kinerja finansial
perusahaan saja—bisa dilihat berbeda dengan keberlanjutan perusahaan, namun
bisa dilihat sebagai bagian dari keberlanjutan perusahaan, tergantung dari definisi

keberlanjutan yang dianut (single atau double materiality).
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Sumber: Eccles, Ioannou dan Serafeim (20140; Khan, Serafeim, dan Yoon, (2015)

Kedua penelitian menemukan bahwa kinerja keberlanjutan memang 
berkorelasi positif dengan kinerja harga saham—dan korelasinya semakin
kuat pada kinerja keberlanjutan pada isu-isu yang material, sebagaimana
yang diidentifikasi oleh SASB.
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Sumber: Friede, Busch dan Bassen (2015); Whelan, dkk., (2021)

Metaanalisis atas studi 
hubungan kinerja ESG 
dengan kinerja finansial 
yang dilakukan atas 
seluruh makalah ilmiah 
dari tahun 1978-2015 dan 
2015-2020 membuktikan 
bahwa temuan korelasi 
negatif sangatlah kecil. Ini 
membuktikan bahwa isu-
isu keberlanjutan tertentu 
sesungguhnya memiliki 
business case yang kuat.
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Pertanyaan 1. Bagaimana pentingnya 
kepatuhan perusahaan pertambangan pada

prinsip ESG untuk keberlanjutan bisnis?
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1. Karena tak ada kesepakatan global tentang ESG, maka sesungguhnya tidak ada yang bisa disebut sebagai
‘Prinsip ESG’.

2. Namun, karena ESG dibangun oleh PBB, maka UN Principles for Responsible Investment (PRI) mungkin
bisa dianggap sebagai yang terdekat dengan Prinsip ESG.

3. PRI, diberlakukan kepada perusahaan jasa keuangan yang menandatanganinya, mengandung 6 
prinsip: (1) inkorporasi ESG ke dalam analisis dan keputusan investasi, (2) kepemilikan aktif untuk 
menginkorporasikan ESG ke dalam praktik perusahaan, (3) pengungkapan ESG di perusahaan 
sasaran investasi, (4) promosi aktif prinsip ke industri keuangan, (5) kerjasama dalam implementasi, 
dan (6) pelaporan aktivitas dan kemajuan implementasi.

4. Di luar kerangka PRI, ada banyak sekali standar, kerangka, serta lembaga penilaian dan pemeringkatan
ESG. Ragam ini menegaskan kebutuhan untuk kesepakatan— namun bukan penyatuan—di level
global.

5. Lantaran seluruh standar, kerangka serta penilaian/pemeringkatan ESG bersifat sukarela, mereka 
hanya berlaku kepada perusahaan yang berkomitmen untuk mengikatkan dirinya lewat 
penandatanganan, keanggotaan, atau perjanjian investasi.

6. Upaya untuk menegakkan ESG di dalam industri pertambangan yang paling komprehensif agaknya 
diwakili oleh ICMM Mining Principles, yang secara tegas menyatakan bahwa keberlanjutan bisnis 
pertambangan hanya bisa dicapai apabila perusahaan pertambangan benar-benar berkontribusi 
optimal dalam pencapaian SDGs dan Persetujuan Paris.

7. Sebagian besar—kalau bukan seluruh—publikasi mutakhir tentang risiko dan peluang sektor
pertambangan di level global menempatkan integrasi/implementasi ESG atau komponennya sebagai 
yang paling penting diperhatikan bagi kesuksesan bisnis dalam jangka pendek, menengah, maupun
panjang.



https://socialinvestment.id/



https://socialinvestment.id/

Sumber: Global Reporting Initiative (2022)



https://socialinvestment.id/

“ICMM's Mining Principles define the 
good practice environmental, social 

and governance requirements of 
company members through a 

comprehensive set of 38 Performance 
Expectations and eight related position 

statements on a number of critical 
industry challenges. Implementation of 

the Mining Principles will support 
progress towards the global targets of 

the UN Sustainable Development Goals
and the Paris Agreement

on climate change.”



https://socialinvestment.id/
Sumber: EY (2021); Deloitte (2022); Campbell, Tivey, Wright, 2022); KPMG (2022)

Publikasi-publikasi utama 
tentang risiko dan peluang 

industri pertambangan di 
tahun 2022 menempatkan 

ESG—atau komponennya—
sebagai faktor terpenting 

yang perlu diperhatikan 
perusahaan-perusahaan 

pertimbangan dan 
investornya secara saksama.
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Pertanyaan 2. Bagaimana status
pemeringkatan ESG pada perusahaan

pertambangan saat ini?
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1. Penilaian (rating) dan pemeringkatan (ranking) ESG adalah perwujudan dari kebutuhan industri
jasa keuangan untuk memahami kinerja perusahaan, dan berkembang sangat pesat dalam beberapa
tahun terakhir.

2. Setiap penilaian dan pemeringkatan yang dilakukan oleh Lembaga penilai/pemeringkat ESG
menggunakan cakupan, pengukuran, dan pembobotan yang berbeda-beda, tergantung dari lembaga
yang melakukan penilaiannya.

3. Perbedaan tersebut menghasilkan inkonsistensi penilaian/pemeringkatan yang sangat luas, yang
menimbulkan kebingungan di kalangan analis, investor, bank dan pemangku kepentingan lainnya.
Pemeringkatan ESG dinyatakan sebagai penghasil aggregate confusion dan compass without direction.

4. Pengecekan atas nilai dan peringkat ESG di industri pertimbangan global juga menghasilkan
inkonsistensi. Satu perusahaan bisa dinyatakan sebagai ada dalam kategori kinerja yang baik, atau
risiko yang relatif rendah, oleh sebuah lembaga, namun lembaga-lembaga lainnya menunjukkan
perbedaan kesimpulan.

5. Teck Resources kerap dinyatakan sebagai perusahaan tambang dengan kinerja ESG yang tinggi, yang
mereka tunjukkan. Namun, tetap ada lembaga (Refinitiv) yang menyatakan bahwa kinerja Teck
Resources masih memiliki ruang perbaikan yang luas.

6. Namun demikian, para pakar berpendapat bahwa penilaian/pemeringkatan ESG ini tetap bermanfaat,
telah terbukti menunjukkan hubungan kinerja ESG dan kinerja keuangan perusahaan, dan bila
masalahnya diselesaikan akan menunjukkan hasil yang lebih baik lagi.

7. Indeks MSCI menunjukkan bahwa perusahaan tambang dengan kinerja ESG yang tinggi memiliki kinerja
keuangan 34% lebih tinggi dalam 3 tahun (2018-2021) dibandingkan dengan rerata perusahaan
tambang.
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Sumber: OECD (2020)

Setiap lembaga 
pemeringkatan ESG 
memiliki kriteria dan 
indikator penilaiannya 
masing-masing; dan 
perbedaan ini merupakan 
pangkal dari perbedaan-
perbedaan hasil 
pemeringkatan yang 
dihasilkan hingga sekarang. 
Cara pengukuran yang 
berbeda-beda, terhadap 
indikator yang sama, juga
secara signifikan 
menyumbang pada 
perbedaan hasil 
pemeringkatan.
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Sumber: Berg, Kolbel, dan Rigobon (2020)

“This paper investigates the divergence of

environmental, social, and governance (ESG) ratings. 

Based on data from six prominent rating agencies—

namely, KLD (MSCI Stats), Sustainalytics, Vigeo Eiris

(Moody’s), RobecoSAM (S&P Global), Asset4

(Refinitiv), and MSCI—we decompose the divergence

into three sources: different scope of categories,

different measurement of categories, and different 

weights of categories. We find that scope and 

measurement divergence are the main drivers,

while weights divergence is less important. In 

addition, we detect a rater effect where a rater’s

overall view of a firm influences the assessment of

specific categories.”
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Sumber: Larcker, dkk., (2022)

“The purpose of ESG ratings is to provide 
information to market participants about the 
quality of a company’s ESG program and 
potential risks that might arise due to societal 
or environmental exposure. However, current 
evidence is mixed on whether these models, 
which rely on a large number of input 
variables, predict investment risk or return. It 
is also increasingly unclear whether they 
capture or predict improvements in
stakeholder outcomes.”
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Teck Resources merupakan salah satu perusahaan tambang yang dianggap memiliki kinerja ESG yang tinggi. 
Oleh S&P Global dan Moody’s ESG Solutions dinyatakan sebagai peringkat pertama; oleh Sustainalytics 
dinyatakan menempati peringkat ketiga; namun oleh Refinitiv hanya ditempatkan di peringkat 29.

Sumber: Teck Resources (2022), Refinitiv (2022)
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Sumber: Berg, dkk. (2021)

“How strongly does ESG (environmental, social and 
governance) performance affect stock returns? Answering this 

question is difficult because existing measures of 
performance, ESG ratings, are noisy. To tackle the bias, we 

propose a noise-correction procedure, in which we instrument 
ESG ratings with ratings of other ESG rating agencies, as in the 
classical errors-in-variables problem. The corrected estimates 

demonstrate that the effect of ESG performance on stock 
returns is stronger than previously estimated; the standard 

regression estimates of ESG ratings’ impact on stock returns 
are biased downward by about 60%. Our dataset includes 

scores of eight ESG rating agencies for firms located in North 
America, Europe, and Japan. We determine which agencies’ 

scores are valid instruments (not all of them are) and estimate 
the noise-to-signal ratio for each ESG rating agency (some of 

which are very large). Overall, our results suggest that it is 
advantageous to rely on several complementary ratings. In 

our sample, stocks with higher ESG performance have higher 
expected returns. Our model provides several explanations for 

this finding.”
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Sumber: PwC (2021)

“Companies with outstanding ESG ratings delivered 34% average total

shareholder return over the past three years—ten percentage points

higher than the general market index, according to an analysis published by

investment research firm MSCI.”
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Pertanyaan 3. Bagaimana pentingnya
keterbukaan informasi atas dampak praktik

pertambangan pada aspek lingkungan dan sosial, 
khususnya anggaran dan belanja perusahaan?
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1. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa kinerja sosial terutama 
terkait hubungan dengan masyarakat lokal adalah isu ESG yang paling 
mendapatkan perhatian dari para investor.

2. Para investor menekankan pada kinerja hubungan, bukan pada masukan
(input) termasuk anggaran, terutama pada level dampak.

3. Para investor menekankan pentingnya dampak positif perusahaan 
tambang terhadap masyarakat lokal yang akan menghasilkan dukungan 
terhadap operasi pertimbangan (social license to operate).

4. SASB, standar pengungkapan ESG yang paling diperhatikan para investor 
dan lembaga jasa keuangan, dalam hal ini menekankan pada: diskusi dan 
analisis mengenai pengelolaan risiko dan peluang hubungan dan 
masyarakat, serta jumlah hari demonstrasi masyarakat terhadap 
perusahaan.

5. Isu sosial lain yang diperhatikan SASB adalah praktik ketenagakerjaan dan 
HSE, sementara pada isu lingkungan yang mendapatkan perhatian adalah 
emisi GRK, kualitas udara, manajemen energi, pengelolaan air, pengelolaan
limbah, dan dampak lingkungan secara keseluruhan.

6. ICMM menekankan keharusan pelaporan menggunakan standar GRI dengan
assurance, dan mendukung pengungkapan melalui EITI.

7. Tidak satupun lembaga penilaian dan pemeringkatan ESG menggunakan 
ukuran masukan untuk menilai ESG perusahaan, melainkan menekankan 
pada kinerja: hasil langsung (output), hasil ikutan (outcome) dan dampak 
(impact). Oleh karenanya, data yang dicari dari, dan perlu diungkapkan 
oleh, perusahaan terutama merupakan data kinerja, bukan data masukan,
karena masukan sama sekali tidak menjamin kinerja.
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Sumber: EY (2021); KPMG (2021); Mining Technology (2021); Campbell, Tivey, Wright (2022)
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Sumber: SASB (2018)

SASB adalah standar 
pengungkapan ESG paling 

terkenal. Ia menggunakan 26 isu 
keberlanjutan untuk diuji 

materialitas finansialnya ke 
dalam 77 subindustri sejak 2018.

Industri Ekstraktif dibagi ke dalam 
8 subindustri, dengan 

membedakan tambang mineral 
dan batubara. Kedua subindustri 

itu memiliki isu material yang
berbeda-beda.
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Topik ESG yang material untuk kinerja
keuangan di subindustri tambang mineral
adalah salah satu yang paling banyak 
dibandingkan dengan subindustri lainnya
— menandakan hubungan erat antara
kinerja keberlanjutan dan keuangan di
subindustri ini.

Sumber: SASB (2018)
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Topik ESG yang 
dinyatakan SASB 
sebagai material 
terhadap kinerja

keuangan di 
subindustri tambang 

batubara lebih 
sedikit dibandingkan 

dengan tambang
mineral.

Sumber: SASB (2018)
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Pertanyaan 4. Bagaimana tren perusahaan 
pertambangan menyampaikan laporan 

keberlanjutan dan manfaatnya bagi perusahaan 
dan pemangku kepentingan?
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1. Perusahaan-perusahaan pertambangan di seluruh dunia—termasuk di Indonesia, adalah
di antara yang pertama yang mengadopsi pelaporan berkelanjutan.

2. Namun demikian, baik kinerja maupun pengungkapan keberlanjutan industri pertambangan
secara umum dinyatakan belum memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan, terutama masyarakat
dan investor.

3. Di satu sisi para pemangku kepentingan melihat kesulitan membandingkan satu laporan dengan laporan lainnya,
karena standar dan kerangka yang dipergunakan juga beragam. Beragamnya sumber dan kerangka sesungguhnya
terkait dengan kebutuhan pengungkapan yang berbeda (topik yang komprehensif/spesifik; untuk 
seluruh/sebagian pemangku kepentingan; berlaku untuk seluruh industri atau tertentu).

4. Di sisi lain, perusahaan pertambangan cenderung melaporkan dengan memilih isu yang sesuai dengan ekspektasi
pemangku kepentingan tertentu saja, dan melaporkannya dengan tidak berimbang antara kinerja positif dan
negatifnya.

5. GRI memimpin upaya untuk menggabungkan beragam kepentingan tersebut lewat inisiatif Sector Standard,
yang di antaranya telah menghasilkan standar untuk pertambangan batubara, dan di tahun depan untuk
pertambangan dan peleburan mineral—dengan menempatkan transisi energi sebagai salah satu isu
terpentingnya.

6. Agaknya penggabungan beragam standar/kerangka pelaporan dalam satu laporan keberlanjutan tetap tak bisa
dihindarkan. Demikian juga, pembuatan laporan-laporan yang spesifik. Hal ini ditunjukkan oleh kasus Freeport
McMoRan dan perusahaan- perusahaan tambang global lainnya.

7. Perusahaan pertimbangan yang berukuran besar, beroperasi di banyak lokasi/negara, cenderung untuk
melakukan pelaporan keberlanjutan yang semakin baik. Pemangku kepentingan yang berusaha untuk mencari
informasi tentang mereka akan bisa menemukannya dengan relatif mudah. Tidak demikian halnya dengan
pertambangan yang ukuran dan operasinya lebih kecil.
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“Mining companies are under pressure to prove to 
investors and clients that they are following through 
on their commitments. Companies have an array of 

options for their ESG reporting, but the lack of a 
single format to follow often makes these reports 

difficult to compare company-to-company, and the 
reports have significant inconsistencies across 

collecting and reporting data. The high costs of 
reporting along with the lack of regulatory and 

industry guidance is slowing the sector's progress.”
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Sebagian besar peraturan tentang pelaporan keberlanjutan
berasal dari organisasi pemerintahan, diikuti oleh regulator
pasar modal, pasar modal, organisasi bisnis/industri, dan
lainnya—termasuk LSM. Namun demikian, sumber-sumber
standar/kerangka yang dipergunakan untuk membuat
peraturan pelaporan industri tambang sesungguhnya adalah
sama, dengan dominasi ICMM, GRI, dan SASB.
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Sumber: Bohling, Murguia, Godfrid (2019)

“Suggesting that SR is a performative practice requires solid 
evidence about its intervening in the world that it 

represents. Our analysis of the conditions for 
performativity in SR reveals that a context of weak 

resource governance impedes scrutiny of, and hence, a 
reconciliation of stakeholders’ multiple rationales. A 

company’s inclination to engage with salient stakeholders, 
including local politicians, relevant authorities, and 

pertinent groups in society, may increase when faced with 
conflict, and with SR as an appropriate medium to portray 

this engagement. It is instrumental in building reputation 
capital, and can promote a common interest in mining that 

avoids clarification of impacts and maintains
ambiguity over responsibility.”
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Pertambangan batubara yang melaporkan dengan standar
GRI akan diwajibkan memanfaatkan standar sektor
batubara mulai tahun 2024 (untuk laporan tahun 2023). Di
antara yang harus dilaporkan adalah skenario penurunan
emisi yang sesuai dengan Persetujuan Paris, pengelolaan

dampaknya terhadap pekerja dan masyarakat, dan bagaimana hal
itu dihubungkan dengan penilaian kinerja dan insentif untuk
komisaris/direksi.

Sumber: Global Reporting Initiative (2022)
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“It is proposed that the Sector Standard for mining
will apply to organizations whose primary focus lies on: 

(1) Exploration and extraction of all types of minerals, metallic
and non-metallic, including quarrying, (except for oil, gas, and

coal); (2) Primary processing of minerals; (3) Support activities to
mining, such as transport and storage; (4) Supplying specialized

goods and services to mining organizations includes engineering, 
procurement, and construction (EPC).”

Sumber: Global Reporting Initiative (2022)
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Laporan keberlanjutan Freeport McMoRan
menggabungkan standar/kerangka GRI, SASB, TCFD,
dan OECD Due Diligence; dengan tema utama
kontribusi terhadap dekarbonisasi dunia lewat
elektrifikasi; dan dilengkapi dengan presentasi ESG
per kuartal (ditujukan terutama untuk investor), 
data kinerja ESG, dan beberapa laporan isu ESG
tertentu. Perusahaan-perusahaan tambang paling
progresif kini mengambil jalan ini untuk
transparensi dan akuntabilitas.

Sumber: https://www.fcx.com/sustainability

https://www.fcx.com/sustainability
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