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Sekilas Tentang IKBI

Pelaksanaan program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 (Sustainable Development Goals/SDGs) dan target 
untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) lewat Indonesia’s Nationally Determined Contribution (NDC) 
merupakan sebuah landasan bagi negara untuk berkontribusi pada usaha bersama terkait mendorong pertumbuhan 
ekonomi yang berkelanjutan dan upaya mitigasi serta adaptasi perubahan iklim (climate change), yaitu mencegah 
peningkatan kenaikan suhu global tidak melampaui 2 derajat celcius di atas tingkat pra-industri. Tujuan Pembangu-
nan Berkelanjutan ini membutuhkan partisipasi yang lebih luas dari sekedar upaya pemerintah saja. Tidak hanya dari 
sektor industrial, namun juga Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berperan penting dalam hal mencapai tujuan ini 
lewat penyediaan produk dan jasa keuangan yang bercirikan 3P (People, Planet & Profit) atau dikenal dengan keuan-
gan berkelanjutan (sustainable finance).

Keuangan Berkelanjutan
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Pemerintah termasuk otoritas di bidang pengawasan jasa keuangan diharapkan memberikan dukungan berupa 
kebijakan dan desain kelembagaan yang tepat. Hal ini diperlukan sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan 
keuangan berkelanjutan tersebut.

Dukungan kebijakan yang dimaksud antara lain lewat terbitnya Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang 
Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (POJK Keuan-
gan Berkelanjutan) pada bulan Juli 2017. Aturan ini akan berlaku efektif secara berurutan yang akan dimulai dari 
bank umum yaitu Bank Umum Kategori Usaha (BUKU) 3, 4 dan bank kepemilikan asing yang beroperasi di Indonesia 
pada awal tahun 2019.  

Sebagai tahap pra-kondisi, OJK telah meluncurkan proyek perintis First Movers on Sustainable Banking pada bulan 
November 2015. Inisiatif ini didukung secara sukarela oleh delapan bank yang mewakili 46% persen aset perbankan 
nasional dengan mendeklarasikan komitmennya untuk menjadi pionir di bidang perbankan berkelanjutan (sustain-
able banking). Kedelapan bank tersebut adalah Bank Artha Graha Internasional, BRIsyariah, BCA, Bank Mandiri, 
Bank Muamalat, BNI, bjb, dan BRI.

Faktor Pendukung (Enablers)

2016
Pra-Kondisi: 

Proyek Perintis 
First Movers on Sustainable Banking

2017
Regulasi Keuangan Berkelanjutan

POJK nomor 51/POJK.03/2017  



Penandatanganan First Movers on Sustainable Banking
tanggal 29 November 2015 disaksikan oleh OJK
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Perjalanan IKBI

Peresmian Inisiatif Keuangan

Berkelanjutan Indonesia (IKBI)

Serial Workshop dan Pelatihan Keuangan

Berkelanjutan 

Penandatanganan Komitmen 8 Bank

Keterangan

Penutupan Project First Movers

567

First Movers on

Sustainable Banking

Inisiasi Embrio IKBIPerumusan Ruang

Lingkup dan Tujuan IKBI

Rencana

Peresmian IKBI
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Tujuan

Sebagai inisiatif untuk mendorong lembaga jasa keuangan bank dan 
non-bank, emiten, perusahaan publik, dan lembaga lainnya dalam 
mengimplementasikan dan mengembangkan praktik terbaik keuangan 
berkelanjutan sebagai kontribusi aktif terhadap Roadmap Keuangan 
Berkelanjutan OJK dan POJK No. 51 tentang Penerapan Keuangan 
Berkelanjutan, khususnya dalam mendukung pencapaian pemerintah 
Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim (penurunan emisi gas 
rumah kaca) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 
Development Goals). 



31 Mei 2018 - 5

Pilar IKBI

IKBI: Berkontribusi pada Target Pemerintah
untuk Penurunan Emisi GRK dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
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Di bawah pengawasan dan tanggung jawab Dewan Direksi

Internal Audit & Monitoring

Roadmap dengan Target Waktu Penerapan (Time-Bound Commitment)

Pengungkapan dan Publikasi / Transparansi (situs web / Laporan Keberlanjutan) 
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Ruang Lingkup Kegiatan

Pertukaran pengalaman di antara anggotanya dalam menerapkan Keuangan Berkelanjutan.

Pengembangan program penguatan SDM LJK di bidang keuangan berkelanjutan termasuk manajemen risiko 
sosial, lingkungan dan tata kelola (LST).

Pengembangan/inovasi produk dan jasa keuangan yang menerapkan 3P (People, Planet & Profit) yang 
disesuaikan dengan kebutuhan nasabah anggotanya.

Penciptaan persaingan yang sehat melalui kesetaraan dan inklusif dalam penerapan keuangan berkelanjutan. 

Menjadi mitra dialog dengan pemerintah, otoritas bidang pengawasan jasa keuangan, lembaga internasional, 
inisiatif sejenis di tingkat internasional dan pemangku kepentingan lainnya terkait pengembangan keuangan 
berkelanjutan.

Mendorong anggotanya melakukan kerjasama bisnis keuangan berkelanjutan dan program edukasi kepada mas-
yarakat.

Mendorong kemajuan proses penyempurnaan konstruksi infrastruktur kebijakan umum pembiayaan berkelanju-
tan dan kebijakan pembiayaan berkelanjutan untuk sektor berisiko LST tinggi guna berkontribusi efektif terhadap 
pencapaian target pemerintah terkait perubahan iklim (penurunan emisi GRK) dan Tujuan Pembangunan Berke-
lanjutan.
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Keanggotaan

SUSUNAN ORGANISASI SAAT INI

Ketua      : BRI
Sekretaris     : BRI Syariah
Bendahara     : BCA
Ketua Bidang Keanggotaan   : BNI
Ketua Bidang Kerjasama    : Bank Artha Graha Internasional 
Ketua Bidang Edukasi    : Bank Mandiri
Ketua Bidang Pengembangan Bisnis  : Bank Muamalat
Ketua Bidang Penelitian dan Perkembangan : BPD Jawa Barat & Banten
Kesekretariatan Sementara   : WWF-Indonesia



Visi dan Misi terkait keuangan berkelanjutan termasuk pengungkapan informasi terkait kontribusi terhadap target 
pemerintah dalam perubahan iklim (penurunan emisi GRK) dan SDGs,

Pengembangan dan penetapan kerangka kebijakan keuangan berkelanjutan di level korporasi,

Pengembangan dan penetapan kebijakan sektoral pembiayaan berisiko LST tinggi,

Fungsi dan tanggung jawab LST di dalam struktur organisasi dan alur proses persetujuan LST untuk 
transaksi/klien,

Rencana program terkait peningkatan kapasitas SDM dan pengembangan produk dan portofolio (pembiayaan, 
investasi/instrumen keuangan berkelanjutan, dan alokasi dana TJSL untuk mendukung program keuangan berke-
lanjutan).
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Keanggotaan

PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA IKBI

SEKTOR JASA KEUANGAN

Menyampaikan roadmap dengan target penerapan waktu untuk integrasi LST kepada Sekretariat IKBI dengan men-
cakup hal-hal berikut ini:



Pernyataan publik untuk mendukung inisiatif IKBI dan keberhasilan pencapaian target-target penerapan terbaik 
yang berkelanjutan guna mendukung target perubahan iklim (penurunan emisi GRK) dan SDGs,

Pengembangan dan penetapan kebijakan dalam penerapan praktik terbaik (integrasi LST) sesuai kategori indus-
trinya,

Menyampaikan roadmap dengan target penerapan waktu kepada Sekretariat IKBI untuk penerapan praktik 
terbaik sesuai dengan sektor industrinya.

31 Mei 2018 - 9

Keanggotaan

PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA IKBI

NON SEKTOR JASA KEUANGAN (perusahaan/emiten/perusahaan publik)
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Founding Members

PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk
Berpusat di Jakarta Selatan, Bank Artha Graha Internasional resmi didirikan 
pada 19 Desember 2006. Memiliki visi untuk menjadi bank terbaik pilihan mas-
yarakat yang dikagumi para pemangku kepentingannya, konsep integrasi 
lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) sudah dilakukan oleh Artha Graha 
melalui Artha Graha Peduli, Artha Graha Grup dan Artha Graha Network. 
Dalam mewujudkannya, Bank Artha Graha Internasional akan merealisasikan 
dan berperan aktif dalam penerapan tanggung jawab sosial yang terkait 
dengan lingkungan hidup. www.arthagraha.com/
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Founding Members

PT Bank BRI Syariah, Tbk
Berawal dari akuisisi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, terhadap 
Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari 
Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui surat no.10/67/KEP.GBI/Dp-
G/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 BRIsyariah secara resmi 
beroperasi. Kemudian BRIsyariah secara resmi mengubah kegiatan usaha 
yang semula beroperasional secara konvensional menjadi kegiatan perbank-
an berdasarkan prinsip syariah Islam. Di usia yang akan menginjak 10 tahun, 
BRIsyariah kian menunjukkan kemilau prestasi kinerjanya. Kepercayaan mas-
yarakat terus bertumbuh. Hal ini dibuktikan dengan terus bertambah jumlah 
nasabah BRIsyariah setiap tahunnya. www.brisyariah.co.id/
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Founding Members

PT Bank Central Asia, Tbk
Merupakan salah satu bank terkemuka di Indonesia yang fokus pada bisnis 
perbankan transaksi serta menyediakan fasilitas kredit dan solusi keuangan bagi 
segmen korporasi, komersial & UKM dan konsumer. Pada akhir Maret 2018, BCA 
melayani hampir 17,5 juta rekening nasabah dan memproses jutaan transaksi 
setiap harinya didukung oleh 1.236 kantor cabang, 17.624 ATM dan lebih dari 
490.000 mesin EDC serta transaksi melalui layanan internet dan mobile banking
yang dapat diakses 24 jam. https://www.bca.co.id/en 
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Founding Members

PT Bank Mandiri, Tbk 
Bank Mandiri merupakan salah satu bank terkemuka di Indonesia yang didirikan 
pada tanggal 2 Oktober 1998. Bank Mandiri memiliki layanan finansial yang 
meliputi segmen usaha Corporate, Commercial, SME, Micro, Consumer Banking 
serta Treasury. Bank Mandiri saat ini bersinergi dengan beberapa perusahaan 
anak untuk memberikan layanan keuangan secara menyeluruh untuk mendukung 
bisnis utamanya yang antara lain meliputi jasa asuransi, perbankan syariah, 
pembiayaan dan sekuritas. Informasi lebih lanjut tentang Bank Mandiri dapat 
diperoleh di www.bankmandiri.co.id
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Founding Members

PT Bank Muamalat, Tbk
Bank Muamalat mulai beroperasi pada 1 Mei 1992, dan pada 27 Oktober 1994 
mendapat kepercayaan dari Bank Indonesia sebagai Bank Devisa. Saat ini, 
Bank Muamalat telah memberikan layanan kepada lebih dari 4 juta nasabah 
yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Untuk mencapai visi menjadi “The 
Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional 
Presence”, Bank Muamalat tidak hanya berorientasi pada profit semata, 
namun turut mengedepankan isu lingkungan hidup sesuai dengan prinsip 
syariah sebagai sistem yang melandasi kegiatan bisnis dan operasional pionir 
perbankan syariah ini. www.bankmuamalat.co.id/
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Founding Members

PT Bank Negara Indonesia, Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk atau BNI didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 
dan menjadi bank pertama milik negara yang lahir setelah kemerdekaan Indonesia. 
BNI sempat berfungsi sebagai bank sentral dan bank umum sebagaimana tertuang 
dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/1946, sebelum 
akhirnya beroperasi sebagai bank komersial sejak tahun 1955. Sampai dengan akhir 
Kuartal I - 2018, BNI telah memiliki 2.153 outlet yang tersebar di 34 provinsi dan 420 
kabupaten/ kota. BNI memiliki 33 Sentra Kredit Menengah (SKM), 24 Sentra Kredit 
Kecil (SKC), serta 12 Consumer & Retail Loan Center (LNC). BNI kini memiliki 18.010 
ATM yang tersebar di 34 provinsi dan 521 kabupaten/ kota termasuk 6 (enam) ATM di 
luar negeri, yaitu 4 ATM di Hong Kong dan 2 ATM di Singapura. Jaringan ATM tersebut 
juga dapat melayani transaksi kartu debit berlogo Link, ATM Bersama, dan Prima. BNI 
sebagai holding perusahaan telah memiliki 4 anak perusahaan, yaitu BNI Syariah 
(perbankan syariah), BNI Life (perasuransian), BNI Securities (pasar modal), dan BNI 
Multifinance (pembiayaan). BNI Asset Management merupakan anak perusahaan dari 
BNI Securities. www.bni.co.idBNI Securities. www.bni.co.id
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Founding Members

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk yang juga dikenal dengan 
bank bjb telah melayani nasabahnya sejak tahun 1961. Bank bjb memiliki  visi salah 
satunya adalah sebagai penggerak dan pendorong laju perekonomian daerah. Sebagai 
upaya mendukung visi tersebut, bank bjb telah merancang milestone dalam satu kerangka 
roadmap demi mencapai visi yang telah ditetapkan. Bank bjb tetap konsisten dan 
berkomitmen membangun bisnis yang berkualitas dengan melakukan akselerasi 
pertumbuhan.  Adapun roadmap tersebut dituangkan dalam penetapan kebijakan strategis 
peningkatan penyaluran kredit yang berkualitas serta menekan kredit bermasalah. 
www.bankbjb.co.id/



31 Mei 2018 - 17

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)
Sejarah berdirinya Bank Rakyat Indonesia dimulai pada tahun 1895 dan sejak saat itu BRI 
secara konsisten berfokus pada usaha mikro, kecil dan menengah (UKM), dan menjadi 
pelopor keuangan mikro di Indonesia. BRI yang memiliki visi menjadi bank komersial 
terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah ini mendukung program 
keuangan berkelanjutan sebagai wujud komitmen untuk mendukung SDGs (Sustainable 
Development Goals). Sebagai bank komersial tertua, implementasi sustainable finance 
tercermin pada kebijakan BRI yang secara bertahap mengintegrasikan aspek LST pada 
proses bisnis dan operasionalnya. BRI sebagai salah satu bank milik negara terbesar 
menyediakan solusi perbankan melalui produk terintegrasi dan layanan dengan teknologi 
bagi nasabahnya. Didukung oleh lebih dari 50 juta basis pelanggan, jaringan BRI dapat 
diakses untuk menjangkau seluruh daerah, dari pedesaan ke perkotaan, dari pesisir hingga 
ke pegunungan. BRI menyediakan layanan kepada individu dan institusi baik di dalam 
negeri hingga internasional sesuai dengan program pemerintah untuk meningkatkan 
financial literacy dan pemerataan pembangunan. Tak hanya itu, BRI senantiasa 
mengembangkan layanannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memperhatikan 
integrasi lingkungan, sosial, dan tata kelola. Hal ini sejalan dengan visi Bank BRI untuk 
menjadi “Bank Yang Paling Bernilai di Tenggara Asia” di tahun 2020.

Founding Members
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Founding Members

WWF-Indonesia
WWF-Indonesia adalah organisasi konservasi nasional yang independen dan 
merupakan bagian dari jaringan global WWF. WWF mulai bekerja di Indonesia 
pada tahun 1962 melalui penelitian tentang badak jawa di Ujung Kulon dan saat ini 
WWF-Indonesia aktif bekerja di 30 kantor lapangan yang tersebar di 17 provinsi 
dari Aceh ke Papua. WWF-Indonesia didukung oleh 500 staf dan bekerja sama 
dengan pemerintah, komunitas lokal, sektor swasta, LSM, masyarakat sipil, dan 
masyarakat pada umumnya. 
Dari 2006 hingga 2013, WWF-Indonesia bertanggung jawab kepada 64.000 
supporter yang memberikan dukungan mereka melalui berbagai program pengga-
langan dana yang diprakarsai oleh WWF di Indonesia. Sejak 2015, WWF-Indone-
sia mendampingi proyek perintis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “First Movers on 
Sustainable Banking” yang mendorong penerapan keuangan berkelanjutan 
secara sistematis dan inklusif melalui integrasi kriteria lingkungan, sosial, dan tata 
kelola dalam praktik perbankan & jasa keuangan



Inisiasi awal rencana pembentukan IKBI tanggal 5 Oktober 2017

Kontak:
Sekretariat IKBI
    ikbisecretariat@idnsb.org
    www.ikbi.or.id


