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Apakah rantai pemasok di ASEAN dapat tertinggal dalam proses adopsi 

aspek ESG oleh perusahaan di Asia? 
*24% of responden dari Asia memiliki strategi ESG bila dibandingkan dengan 48% perusahaan dalam skala global 
** Rantai pasokan adalah faktor terpenting kedua dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan ESG di 

mayoritas perusahaan Asia 

 
Perusahaan Asia, terutama di Asia Tenggara, terancam risiko disisihkan dari rantai pasokan 
perusahaan multinasional apabila tidak mengimplementasikan strategi Environmental, Social dan 
Governance (ESG). 
 
Pandangan ini didapatkan dari laporan yang dikeluarkan oleh HSBC1, bersama dengan East & 
Partners, yang menganalisa gerak-gerik dan langkah yang diambil oleh 1,731 perusahaan dan 
institusi penanaman modal terkait strategi bisnis ESG. Riset ini didasari oleh respon dari lebih 300 
perusahaan dan penanam modal di Asia – terutama China, Hong Kong, dan Singapore. 
 
Perusahaan Asia mengikuti jejak perusahaan global dalam mengadopsi strategi ESG 
Menurut laporan HSBC tersebut, 24% responden di Asia telah memiliki strategi untuk ESG bila 
dibandingkan dengan 48% perusahaan global dan 87% dari perusahaan Eropa dan UK. 
 
 

Inisiatif rantai pasokan dan tekanan pemangku 
kepentingan terhadap faktor penentu ESG pada 
perusahaan-perusahaan Asia. 
Laporan ini menemukan bahwa, secara global, 
insentif pajak dan pendapatan keuangan adalah 
dua pendorong terbesar bagi perusahaan yang 
melakukan kegiatan bisnis terkait ESG. 
 
Namun, motivasi korporasi Asia berangkat dari 
rekan global mereka. Walaupun insentif pajak 
adalah pendorong terbesar, perusahaan-
perusahaan Asia merasa bahwa tekanan dari 
pemangku kepentingan dan inisiatif rantai pasokan 
juga berkontribusi dalam mendorong pengambilan 
keputusan terkait ESG. Faktanya, rantai pasokan 
adalah penggerak terpenting kedua bagi 
kebanyakan perusahaan-perusahaan Asia. 
 

 

 
Apakah ketertinggalan adopsi strategi ESG pada perusahaan Asia akan berdampak pada 
rantai pasokan ASEAN?  
Kesenjangan antara adopsi strategi ESG oleh perusahaan Eropa dan Asia, dan sensitivitas 
perusahaan-perusahaan Asia terhadap tekanan pemangku kepentingan dan inisiatif rantai 
pasokan memunculkan pertanyaan tentang apa artinya ini bagi rantai pasokan atau supply chain 
di Asia Tenggara. 
 
Global Head of Sustainable Finance HSBC, Daniel Klier mengatakan: “Dengan kepemimpinan 
Eropa dalam adopsi ESG yang semakin jelas, cukup masuk akal bahwa perusahaan-perusahaan 
besar akan mengharapkan perubahan serupa dalam pendekatan ESG oleh pemasok mereka. 
ASEAN semakin menjadi ‘gudangnya' rantai pasokan bagi beberapa benteng sektor untuk Jerman, 

1 Sustainable Financing and ESG Reporting, East and Partners, September 2008 
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Perancis, Inggris dan Cina, termasuk diantaranya elektronik, tekstil dan otomotif. Perusahaan-
perusahaan ini membuat pernyataan yang sangat jelas dan lantang mengenai  strategi ESG 
mereka. serta harapan mereka bagi para pemasok. Para pemasok di ASEAN yang tidak 
beradapatasi terhadap perubahann ini, akan beresiko ditinggalkan oleh klien mereka di Eropa. ” 
 
Keuangan hujau (Green Finance) untuk 
pendanaan di perusahaan Asia bersifat 
spesifik untuk proyek tertentu 
Hasil riset HSBC menemukan bahwa ketika 
perusahaan-perusahaan Asia 
mengimplementasikan keuangan hijau, 
pendanaan tersebut akan digunakan untuk 
proyek tertentu, bukan umum. Menurut 
laporan HSBC, 78% dari perusahaan Asia 
yang telah mengakses keuangan hijau 
menggunakannya untuk proyek-proyek bisnis 
yang lebih ramah lingkungan - lebih dari 
wilayah lain. Hal ini merupakan kabar baik 
karena perusahaan-perusahaan Asia lebih 
memiliki peluang dalam memenuhi syarat 
untuk pembiayaan di bawah Pinjaman Kredit 
Pasar Asia Pasifik dan Prinsip-Prinsip Obligasi 

Hijau . Pendanaan hijau mengharuskan 

perusahaan untuk menyatakan kegunaan dari 
hasil investasi tersebut dan bahwa hasil 
tersebut akan dilacak dan dipantau. 
 

 

 

Pimpinan Green Finance HSBC di Asia, Jonathan Drew, mengatakan: “Penelitian menunjukkan 
bahwa terdapat lebih sedikit perusahaan Asia yang memiliki strategi ESG dibandingkan dengan 
perusahaan-perusahaan global; namun, ketika mereka mencari keuangan yang terkait dengan 
ESG, pendanaan tersebut digunakan untuk proyek-proyek tertentu. Ini menempatkan perusahaan-
perusahaan Asia dalam posisi yang relatif positif karena kami semakin melihat regulator, investor, 
dan pelanggan dalam rantai pasokan menginginkan transparansi yang lebih besar dari 
perusahaan, bahwa modal 'hijau' mereka benar digunakan sesuai tujuan awalnya.” 
 
Indonesia sendiri telah melakukan beberapa langkah untuk mencapai Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (SDG) yang telah ditetapkan, salah satunya dengan membuka peluang investasi 
swasta dalam pendanaan hijau dan surat obligasi hijau. Hal ini ditunjukkan dengan aksi nyata, 
sebagai negara pertama yang menerbitkan sukuk hijau berbasis keuangan keberlanjutan dan 
syariah, senilai USD3 miliar untuk 5/10Y.  
 
“Untuk itu HSBC senantiasa mendorong pemahaman dan kepedulian akan prinsip keberlanjutan 
dalam praktik bisnis. Kami berharap prinsip keberlanjutan ini dapat diterapkan secara lebih luas 
ke berbagai sektor.” tutup Nuni Sutyoko, Head of Corporate Sustainability HSBC Indonesia.  
 
  

*** 
 

Catatan: 
Tentang Laporan 

Laporan ini didasarkan pada wawancara langsung dengan 1.731 entitas global, termasuk 863 penerbit dan 
868 investor, yang dilakukan oleh East & Partners selama periode lima minggu yang berakhir pada 29 Juni 
2018 Bendahara Grup, CFO, CIO dan kepala strategi investasi termasuk dalam kerangka sampel berlokasi 
di Eropa, Amerika Utara, Asia, dan Timur Tengah. Perincian demografi disediakan di bagian metodologi 
laporan analisis, dirinci menajdi interviewee, assets under management (AUM), pendapatan tahunan dan 
distribusi industri untuk dua segmen yang bersangkutan. 
 
Tentang Pinjaman Hijau dan Surat Obligasi Hijau 

Pada 21 Maret 2018, Asosiasi Pasar Pinjaman dan Asosiasi Pasar Kredit Asia Pasifik bersama-sama 
mengeluarkan Prinsip-Prinsip Pinjaman Hijau untuk memformalisasi hal yang dimaksud dengan pinjaman 
hijau. Hal ini memberi penetapan akan 4 kriteria utama yang harus diadopsi oleh pinjaman hijau: 

 

2 See Editor’s notes for details 
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1. Penggunaan Hasil: bahwa pinjaman secara eksklusif digunakan untuk proyek-proyek hijau dan bahwa 

manfaat terhadap lingkungan, yang akan dinilai dan dilaporkan, diartikulasikan dalam dokumen keuangan 
2. Pemilihan dan Evaluasi Proyek: Pengembangan kerangka kerja perusahaan yang menyatakan tujuan 

keberlanjutan lingkungan; proses untuk menentukan bagaimana proyek sesuai dengan kategori yang 
memenuhi syarat; dan bagaimana mereka akan mengidentifikasi dan mengelola resiko bagi lingkungan dari 
proyek yang diusulkan demi mendapatkan pendanaan hijau. Peminjam juga didorong untuk mengungkapkan 
standar atau sertifikasi hijau yang dimiliki 
3. Pengelolaan Hasil: Hasil pinjaman hijau harus dikreditkan ke rekening khusus yang dilacak oleh peminjam 

dengan cara yang tepat; dan membangun proses tata kelola internal untuk pelacakan dana bagi proyek hijau 
yang telah ditentukan 
4. Pelaporan: Peminjam akan menginformasikan bagaimana mereka mempertahankan informasi secara real-

time dalam pemanfaatan hasil dari semua proyek hijau yang didanai, termasuk jumlah yang dialokasikan dan 
dampak yang diharapkan 
 

Perusahaan-perusahaan Eropa dan Inggris memiliki koneksi rantai pasokan yang mendalam dan bersejarah 
di ASEAN. Salah satu contohnya, banyak perusahaan Eropa berinvestasi di industri elektronik, tekstil, dan 
otomotif di wilayah tersebut. Dan hubungan tersebut semakin berkembang: 
 

• Eropa menyumbang 22% dari seluruh aliran FDI ke ASEAN antara tahun 2000-20163. 
• Penelitian terbaru menunjukkan bahwa 51% perusahaan Eropa memandang ASEAN sebagai wilayah 
dengan peluang ekonomi terbaik, diikuti oleh China (26%)4. 
• 86% perusahaan Eropa mengharapkan tingkat perdagangan dan investasi mereka di ASEAN dapat 
meningkat selama lima tahun ke depan. 
• Elektronik adalah salah satu sektor terpenting di ASEAN yang secara langsung memberikan lapangan 

pekerjaan untuk lebih dari 2,5 juta pekerja . Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan 

Indonesia berkontribusi lebih dari 90% ekspor industri ASEAN. 
• Pada sektor tekstil, Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina dan Vietnam mengekspor pakaian dan produk 
tekstil hampir tiga kali lipat, dari angka US $ 24,4 miliar pada tahun 2001 menjadi US $ 71,8 miliar pada 
tahun 2014. Pada tahun 2016, Vietnam sendiri mengekspor US $ 42 miliar. Diikuti negara ASEAN 
berikutnya yaitu Indonesia dengan ekspor barang senilai US $ 16 miliar. 
• Sektor otomotif di Thailand adalah salah satu sektor penting dalam ekonomi Thailand, yang terus 

bertumbuh sekitar 8,1% dari GDP . 

 
Perusahaan-perusahaan Asia yang terlibat dalam rantai pasokan di Asia Tenggara semakin mendapat 
tekanan dilihat dari penelitian terpisah oleh Proyek Pengungkapan Karbon yang menunjukkan 80-90% atau 
lebih dari dampak lingkungan bisnis terletak di rantai pasokannya7. 

 
*** 

3 EU-Asean Business Sentiment Survey 2018 
4 EU-Asean Business Sentiment Survey 2018 
5 According to the International Labour Office (ILO) 
6 ”Thai the knot,” GoAuto News Market Insight Report, August 5, 2009, No. 494, pg. 18 
7 Carbon Disclosure Project  
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