
SPRING SMART 
SMART INVESTING WITH EASTSPRING INVESTMENTS  

E 
SG merupakan sebuah standar perusahaan dalam 

praktik investasinya yang terdiri dari tiga konsep atau 

kriteria yaitu Environmental (Lingkungan), Social (Sosial), 

dan Governance (Tata Kelola Perusahaan). 

Perusahaan yang menerapkan prinsip ESG dalam praktik 

bisnis dan investasinya akan turut mengintegrasikan dan 

mengimplementasikan kebijakan perusahaannya sehingga 

selaras dengan keberlangsungan tiga elemen tersebut. 

Berikut ini adalah bahasan lebih lanjut mengenai kriteria -

kriteria ESG dan hubungannya yang erat dengan 

keberlangsungan perusahaan yaitu: 
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HALAMAN 1 

MENGAPA ESG MENJADI  

TREN INVESTASI SAAT INI 

Kriteria Lingkungan (Environment) 

Kriteria lingkungan pada ESG turut membahas mengenai 

penggunaan energi sebuah perusahaan, limbah, polusi, 

konservasi sumber daya alam, dan perilaku terhadap flora 

dan fauna. 

Dengan menempatkan kriteria lingkungan dalam 

manajemen resiko perusahaan, tentunya akan 

meminimalisir resiko yang berpotensi hadir dari aspek 

lingkungan tersebut. Kriteria ini juga bisa digunakan untuk 

melakukan evaluasi sebuah perusahaan dalam bagaimana 

entitas perusahaan terkait beroperasi. 

Integrasi ESG dengan sebuah perusahaan pun harus selalu 

diiringi dengan komitmen dan implikasinya pada kebijakan 

perusahaan. 

https://www.investopedia.com/terms/e/environmental-social-and-governance-esg-criteria.asp
https://www.investopedia.com/terms/e/environmental-social-and-governance-esg-criteria.asp
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HALAMAN 2 

 

Investasi ESG banyak diminati dikarenakan investasi yang berbasis konsep tersebut terbukti memberikan 

keberlangsungan investasi yang lebih baik dan kuat. Demikian ulasan  Mengenai ESG yang semoga dapat 

menambah referensi investasi para Smart Investor sekalian.  Salam investasi. 

 Kriteria Sosial (Social) 

 Kriteria Tata Kelola (Governance 

Kriteria sosial dalam ESG lebih melihat hubungan sebuah perusahaan secara eksternal. Baik dengan 

komunitas, masyarakat, pemasok, pembeli, media, maupun dengan entitas-entitas lain yang memiliki 

hubungan secara langsung maupun tidak langsung adalah hal yang harus dikonsiderasikan melalui kriteria 

sosial ESG. 

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor dari kriteria sosial yang akan memberikan dampak pada performa 

finansial perusahaan. 

Tentunya, siap atau tidak siapnya sebuah perusahaan dalam mengadaptasikan posisinya pada masalah 

sosial akan mempengaruhi citra sebuah perusahaan. Sehingga, memfokuskan dan mendalami isu-isu sosial 

menjadi resiko manajemen perusahaan merupakan konsiderasi yang harus diimplementasikan dalam 

kebijakan perusahaan. 

Serupa dengan kriteria lingkungan, apabila kriteria sosial dapat disingkapi dan dikelola dengan baik maka 

tentunya hal ini akan kembali ke performa finansial dan keberlanjutan sebuah perusahaan. 

Kriteria governance atau tata kelola perusahaan memokuskan pada bagaimana sebuah perusahaan 

memiliki proses pengelolaan yang baik dan berkelanjutan pada bagian internalnya. Jika kriteria sosial 

memfokuskan pada hubungan eksternal, maka kriteria governance melihat manajemen atau tata kelola 

internal sebuah perusahaan. 

Kriteria ini membahas dan mencakup aktivitas perusahaan, aktivitas manajemen dan pemilik perusahaan. 

Sehingga hasil atau output yang dirancang dari kriteria ini adalah seperti kebijakan perusahaan, standar 

perusahaan, budaya, penyingkapan informasi, proses audit dan kepatuhan merupakan hal-hal yang turut 

diperhatikan. 

Hal ini tentunya menjadi nilai plus bagi perusahaan. Sehingga nilai tambahan tersebut kemudian dapat 

dikonversikan untuk memberikan kepercayaan diri para calon investor untuk berinvestasi pada perusahaan 

terkait. 
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INFORMASI PENTING 

Eastspring Investments Indonesia 

Eastspring Investments adalah  perusahaan manajer 

investasi bagian dari grup Prudential plc (UK) di Asia. 

Kami adalah salah satu dari perusahaan manajer     

investasi terbesar di Asia, beroperasi di 11 negara Asia 

dengan 3000 karyawan dan jumlah dana kelolaan lebih 

dari USD 248  miliar per 31 Desember 2020. Eastspring    

Investments Indonesia adalah Lembaga Manajer      

Investasi yang telah memiliki izin usaha, terdaftar dan 

diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini Eastspring 

Investments Indonesia adalah salah satu perusahaan 

manajer investasi terbesar di Indonesia dengan dana 

kelolaan lebih dari Rp 82,55 triliun per 30 Juni 2021. 

Didukung oleh para profesional yang handal dan    

berpengalaman di bidang manajemen investasi dan 

reksa dana, Eastspring Investments Indonesia         

berkomitmen penuh menyediakan layanan keuangan 

berkualitas untuk memenuhi beragam kebutuhan    

investasi Anda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasi lebih lanjut hubungi: 

PT Eastspring Investments Indonesia 

Prudential Tower Lantai 23 

 Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910 

Telepon: +(62 21) 2924 5555  

Fax: +(62 21) 2924 5566 

eastspring.co.id 

Disclaimer 

Dokumen ini hanya digunakan sebagai sumber informasi dan tidak diperbolehkan 

untuk diterbitkan, diedarkan, dicetak ulang, atau didistribusikan baik sebagian 

ataupun secara keseluruhan kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis 

dari PT Eastspring Investments Indonesia. Isi dari dokumen ini tidak boleh     

ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran atau permintaan untuk pembayaran, 

pembelian atau penjualan dari setiap jenis Efek yang disebutkan di dalam       

dokumen ini. Meskipun kami telah melakukan segala tindakan yang dibutuhkan 

untuk memastikan bahwa informasi yang ada dalam dokumen ini adalah tidak 

keliru ataupun tidak salah pada saat penerbitannya, kami tidak bisa menjamin 

keakuratan dan kelengkapan informasi dalam dokumen ini. Perubahan terhadap 

setiap pendapat dan perkiraan yang terdapat dalam dokumen ini dapat dilakukan 

kapanpun tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. Para investor disarankan 

untuk meminta nasehat terlebih dahulu dari penasehat keuangannya sebelum 

berkomitmen melakukan investasi pada unit penyertaan dari setiap produk      

keuangan kami. PT Eastspring Investments Indonesia dan seluruh pihak terkait dan 

perusahaan terafiliasinya beserta seluruh direksi dan karyawannya, bisa      

mempunyai kepemilikan atas Efek yang disebutkan dalam dokumen ini dan bisa 

juga melakukan atau berencana untuk melakukan perdagangan dan pemberian 

jasa investasi kepada perusahaan-perusahaan yang Efeknya disebutkan dalam 

dokumen ini dan juga kepada pihak-pihak lainnya. Seluruh grafik dan gambar 

yang ditampilkan hanya digunakan untuk maksud ilustrasi. Kinerja masa lalu tidak 

bisa dijadikan sebagai indikasi untuk kinerja masa depan. Seluruh prediksi, 

perkiraan, atau ramalan pada kondisi ekonomi, pasar modal atau kecenderungan 

ekonomi yang terjadi pada pasar tidak bisa dijadikan sebagai indikasi untuk masa 

depan atau kemungkinan kinerja PT Eastspring Investments Indonesia atau setiap 

produk yang dikelola oleh PT Eastspring Investments Indonesia. Nilai dan setiap 

penghasilan yang dicatat sebagai imbal hasil dari investasi yang dilakukan, apabila 

ada, dapat mengalami penurunan ataupun kenaikan. Nilai dan setiap penghasilan 

yang dicatat sebagai imbal hasil dari investasi yang dilakukan, apabila ada, dapat 

mengalami penurunan ataupun kenaikan. Suatu investasi mengandung risiko   

investasi, termasuk kemungkinan hilangnya jumlah pokok investasi itu sendiri. PT 

Eastspring Investments Indonesia merupakan anak perusahaan yang dimiliki    

seluruhnya oleh Prudential plc yang berkedudukan di Inggris Raya sebagai 

pemegang saham teratas dalam struktur kepemilikan saham grup perusahaan. PT 

Eastspring Investments Indonesia dan Prudential plc UK tidak terafiliasi dalam   

bentuk apapun dengan Prudential Financial, Inc., yang memiliki kedudukan utama 

di Amerika Serikat. 

Konten dokumen ini tidak dapat digunakan setelah melewati 3 (tiga) bulan 

persetujuan publikasi.  

 

 

PT EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA ADALAH LEMBAGA MANAJER INVESTASI YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA,  

TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK). 


