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Green Financing merupakan suatu skema pembiayaan atau pemberian
pinjaman kepada pelaku usaha yang ramah lingkungan. Dimana bank sebagai
lembaga pemberi pinjaman dalam melakukan analisis kreditnya harus
memperhitungkan bagaimana daya dukung usaha tersebut terhadap lingkungan dan
bagaimana cara meminimalisir dampak usahanya terhadap kerusakan Iingkungan.
Berdasarkan peraturan Pemerintah untuk dapat menerima pembiayaan dengan
konsep Green Financing, peminjam dana atau pelaku usaha dalam menjalankan
kegiatan bisnisnya harus berusaha meminimalkan penggunaan energi serta harus
memenuhi persyaratan 3R (reduce, reuse, recycle).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efcktifitas implementasi
skema pembiayaan Green Financing bagi UMKM sektor industri pengolahan alas
kaki di Kota Bandung.
Penelitian ini menggunakan metode descriptive survey. Infonnasi
dikurnpulkan langsung dari lapangan untuk mengetahui pendapat dari responden
terhadap objek yang sedang diteliti. Data penelitian bersumber dan hasil
wawancara dengan pihak perbankan mengenai skema pembiayaan Green
Financing dan wawancara dengan pelaku UMKM sektor industri pengolahan alas
kaki ,di Kota Bandung sebagai peminjam/nasabah Program Pembiayaan Green
Financing dengan bantuan kuesioner agar pertanyaan dalam wawancara lebih
sistematis.
Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan rnenggunakan
teknik proportionate random sampling, din.ana dari jumlah populasi sebanyak 84
unit usaha dan dengan tarafkesalahan sebesar 10 persen maka sampel'yang diambil
adalah sebanyak 45 unit usaha UMKM sektor industri pengolahan alas kaki di Kola
Bandung.
Target jangka panjang penelitian ini adalah menghasilkan pengetahuan barn
mengenai efektivitas penerapan skema pembiayaan Green Financing bagi UMKM
di Kota Bandung khususnya UMKM sektor industri pengolahan alas kaki di Daerah
Cibaduyut dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah mengenai apa
yang harus dilakukan sebagai langkah perbaikan ke depan dalam penerapan skema
pembiayaan Green Financing.
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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pembangunan nasional

yang berkelanjutan merupakan upaya untuk

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh aspek kehidupan
•

masyarakat, bangs a dan negara dalam janglea panjang. Pembangunan berkelanjutan
rnemiliki tiga pilar ulama, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan.
Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional didefinisikan sebagai satu kesatuan tata caraperencanaan pembangunan
untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka
menengah dan tahunan yang dilaksanakan oIeh unsur penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan daerah .
.
.
Pada dasarnya, pembangunan

'

~

berke1anjutan

menitikberatkan

pada

perturnbuhan ekonomi dan bagaimana cara memajukan perekonomian masyarakat,
bangsa dan negara dengan memperhatikan kelestarian Iingkungan hidup.
Pembangunan berkelanjutan barns didukung dengan usaha bersama antara
masyarakat dan pemerintah. Masyarakat sebagai pelaku ekonomi dan pemerintah
sebagai pernbimbing pengarah, regulator serta penyedia sarana dan prasarana harus
saling bahu membaho untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang sustainable.
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu motor
penggerak perekonomian rakyat. UMKM memiliki peranan penting dalam
pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu
kota besar di Indonesia yang memiliki perkembangan UMKM yang sangat pesat
adalah Kota Bandung. Di Kota Bandung, jumlah UMKM terus bertambah setiap

•
•

tahunnya. Berikut datajumlah UMKM di Kota Bandung Tahun 2010 - 2015:

Tabell.l Jumlah UMKM Kota Bandung Taboo 2010-2015
Tahun
No.
Uraian
~

1
2

Mikro

KeeH

2010
3.649
301

271

2011
3.827

325
273

2012
3.921
337

2013
4.115
357

2014
4.301
372

2015
4.527
390
281
5.198

.

273
274
276
. 4.221
Jumlah
4.425
4.531
4.746
4.948
Sumber: Dinas KUMKM dan Perindag Kota Bandung Tahun 2015
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#

Menengah

Data BPS tahun 2015 menunjukkan bahwa UMKM yang bergerak pada
sektor industri pengolahan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap PDRB
Kota Bandung, selain i tu sektor tersebut menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang
sangat besar sehingga membantu mengurangi angka pengangguran. Salah satu
UMKM sektor industri pengolahan di Kota Bandung yang paling dikenal adalah
sektor industri pengolahan alas kaki yang berada di daerah Cibaduyut. Berikut data
jurnlah unit usaha dan jumlah penyerapan tenaga kerja sentra industri alas kaki
Cibaduyut dari tahun

2012~2015:

Tabel LzData Sentra Industri Alas Kaki Cibaduyut Tahuo 2012-2015
Sentra Industri
Potensi
2012 2013 2014 2015
Sentra Sepatu Cibaduyut Jumah Unit Usaha
867 844 840 844
Jumlah Tenaga Kerja 3613 3590 3570· 3590
~

¥

Sumber: Dinas KUMKM dan Per!ndag Kola Bandung Tahun 2015

Berdasarkan hasil survei awal kepada para pelaku UMKM sektor industri
pengolahan .alas kaki yang berada di daerah Cibaduyut diketahui bahwa masih
banyak UMKM yang mengalarni kendala, baik kendala internal maupun ekstemal.
Persentase jenis kendalalkesulitan yang dialami oleh UMKM sektor industri
pengolahan alas kaki di daerah Cibaduyut ditampilkan dalam gambar sebagai
berikut:
•

•

2

-Modal ..
- Pemasaran '
-Bahan Baku
=Keterampilan

•

- Energi

Upeh
Biiruh
~ ,.
',::!'":··l
- Trnnsportasi
-LainnYll

Srmlher: Hasi! survei awal, 2015

Gambar 1.1 Jenis Kesulitan Yang Dialami UMKM Scktor Industri
Pcngolaban Alas Kaki di Daerah Cibaduyut

Berdasarkan data pada Gambar 1.1, diketahui bahwa kesulitan utama yang
dirasakan oleh UMKM sektor industri pengolahan alas kaki di daerah Cibaduyut
adalah kesulitan modal usaha 38,84%. Selain itu, UMKM pun mengalami kesulitan
pemasaran hasil usaha 25,00%, kesulitan bahan baku 22,29%, kendala

keterarnpilanlsldll 2,75%, kesulitan mendapatkan BBMJenergi 1,60%, kesulitan
memberikan upah buruh 1,04%, kesulitan transportasi 0,85%, dan lainnya 7,63%.
Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi kesulitan modal usaha bagi
UMKM di Indonesia adalah dengan menyediakan sumberipembiayaan dari
'1..• •

, .:

perbankan. Dalam rangka

mendorong pembangunan yang berkelanjutan,

pemerintah berupaya untuk rnengimplementasikan terciptanya green economy di
Indonesia. Agar lercipta green economy, lembaga keuangan terutama perbankan
•

didorong uotuk mengembangkan skema Green Financing dalam memberikan
bantuan pembiayaan atau pinjaman modal usaha bagi seluruh pelaku usaha,

•

termasuk bagi UMKM.
Menwut Volz, et al (2015 :2), Green Financing adaJah semua bentuk investasi
atau pinjaman yang mempertimbangkan aspek lingkungan guna meningkatkan
kelestarian lingkungan hidup. Green Financing merupakan salah sam upaya

3

pemerintah untuk memotivasi dan menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha
untuk menciptakan usaha yang ramah lingkungan dimana dalam menjalankan
kegiatan usahanya mereka tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan ikut
•

serta

meminimalisir dampak

usahanya

terhadap

kerusakan

lingkungan.

Berdasarkan peraturan Pemerintah untuk dapat menerima pembiayaan dengan
konsep Green Financing, peminjam dana atau pelaku usaha dalam menjalankan
kegiatan bisnisnya hams berusaha meminimalkan penggunaan energi serta hams
memenuhi persyaratan 3R (reduce, reuse, recycle).
United Nations Environment Program (UNEP) yang merupakan program
perlindungan lingkungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat share

Green Einancing terhadap total pembiayaan dari 24 bank konvensional di Indonesia
ternyata hanya mencapai 1,27%. Angka ini tentu cukup minim jika dibandingkan
dengan negara-negara lainnya, Di lnggris misalnya, pada tahun 2010 sudah
dikenalkan konsep green investment bank yang dikhususkan bagi investasi di
bidang green infrastructure projects. Dalarn skema itu, pemerintahan Inggris
mengucurkan dana hingga 3 Milyar Poundsterling untuk mendorong green

economy melalui green investment bank tersebut.
&

Indonesia hams bisa mencontoh keberhasilan negara-negara di Eropa yang
mampu menerapkan Green Financing sebagai project industri yang ramah
lingkungan. Oleh kareoa itu, melalui penelitian ini ingin diketahui bagaimana
efektivitas

implementasi

Green Financing sebagai

altematif pembiayaan
t.,. , , _,

berkelanjutan bagi UMKM di Kota Bandung khususnya bagi UMKM sektor
industri pengolahan alas kaki di Daerah Cibaduyut. Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui lebih lanjut apa yang harus dilakukan sebagai langkah perbaikan ke
depannya mengingat tujuan dari kebijakan Green Financing ini sangat mulia yaitu
•

untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang sustainable dengan tetap
memperhatikan kelestarian lingkungan hidup,

4

1.2 Rumusan MasaJah

.-... ... -.. . Green .Financing

merupakan suatu skerna pembiayaan atau pemberian

.pinjaman' kepada 'jjelakU" usaha' 'yang rariiah "Iingkungan. Dimana bank sebagai
•

lembaga

pemberi

pinjaman

dalam

melakukan

analisis

kreditnya

hams

memperhitungkan bagaimana daya dukung usaha tersebut terhadap lingkungan dan
bagaimana cara meminimalisir dampak usahanya terhadap kerusakan lingkungan.
Berdasarkan peraturan Pemerintah untuk dapat menerima pembiayaan
dengan konsep Green Financing, peminjam dana atau pelaku usaha dalam
menjalankan kegiatan bisnisnya harus berusaha rneminimalkan penggunaan energi
serta harus memenuhi persyaratan 3R (reduce, reuse, recycle).
Tujuan dari konsep Green Financing ini sangat mulia yaitu untuk
mewujudkan'pertumbuhan ekonomi yang sustainable dengan tetap memperhatikan
kelestarian lingkungan hidup, . .
Mengingat Kola Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang
memiliki perkembangan UMKM yang sangat pesat, maka lingkup permasalahan
dalam penelitian ini dikhususkan di Kota Bandung dengan objek penelitian yaitu
UMY M sektor industri pengolahan alas kaki di Daerah Cibaduyut.
Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini
adaJah:
"Bagaimana efektifitas irnplementasi skema pembiayaan Green Financing
bagi UMKM sektor industri pengolahan alas kaki di Kota Bandung?"

1.3 Target Luaran
Target keberhasilan yang ingin dicapai dengan adanya kegiatan penelitian ini
•

adaJah menghasilkan pengetahuan barn mengenai efektivitas penerapan skema
pembiayaan Green Financing bagi. UMKM sektor industri pengolahan alas kaki di
Kota Bandung dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah mengenai
apa yang harus dilakukan sebagai langkah perbaikan ke depan dalam penerapan
skema pembiayareenfinancing, mengingat tujuan dari kebijakan Green Financing

5

ini sangat mulia yaitu untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang sustainable
dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
Sedangkan luaran yang diharapkan dari kegiatan penelitian ini bahwa
selanjutnya hasil penelitian ini akan disajikan dalam seminar nasional SnaPP -.
.
Unisba Tahun 2017 dan diharapkan hasil penelitian ini dapat dipublikasikan pada
Jurnal Nasional Mimbar Unisba dan presiding SnaPP Unisba Tahun 2017.

6

BAH 2 TlNJAUAN PUSTAKA
..2..1.s.ta.t~J)f .Tft.e 4 rt _. , ,,_ " "
Dalam rangka mewujudkan program pembangunan yang berkelanjutan,
pemerintah berupaya menerapkan kebijakan Green Financing sebagai salah satu
altematif pembiayaan usaha di Indonesia. Menurut Hohne, et al (2012), "Green
Financing adalah istilah yang luas yang dapat merujuk ke investasi keuangan yang
mengalir ke proyek-proyek pembangunan berkelanjutan dan inisiatif, produk
lingkungan, dan kebijakan yang mendorong pengembangan ekonomi yang
berkelanjutan".
Berdasarkan studi yang dilakukan oleh tim dari Pricewaterhouse Coopers
Consultants (PWC) (2013) mengenai implementasi Green Financing di China,
diketahui bahwa untuk sektor perbankan, Green Financing didefinisikan sebagai
prod uk dan jasa keuangan yang menggunakan pertimbangan faktor lingkungan
dalam pengambilan keputusan kredit, merangsang lahimya lingkungan investasi
yang bertanggung jawab dan mendorong terciptanya teknologi ramah Iingkungan
bagi proyek industri dan bisnis.
Sedangkan menurut Volz, et al (2015 :2), Green Financing adalah semua
bentuk investasi atau pinjaman yang mempertimbangkan aspek lingkungan guna
meningkatkan kelestarian lingkungan hidup,
Siregar, M.E. (2014) mengemukakan bahwa bisnis yang layak diberikan
pembiayaan dengan skema Green Financing adalah bisnis yang dilakukan oIeh

debirur dalam konteks upaya pelestarian lingkungan, dimana debitur berkewajiban
untuk melakukan upaya pengelolaan lingkungan berdasarkan hukum yang berlaku.
Berdasarkan kutipan yang diambil dari The President Post (2012), terdapat
perbedaan antara Green Banking dan Green Financing. Green banking mewajibkan
bank mematuhi prinsip-prinsip 'keberkelanjutan' yang sering disebut dengan 3P
(Profit-People-Planet), sedangkan Green Financing merupakan salah satu produk
dari green banking yang mewajibkan bank untuk meJakukan bisnisnya sesuai

7

dengan

regulasi

tentang

lingkungan

dan

mendukung

program-program

perlindungan alamo

Green Financing di Indonesia didefnisikan sebagai dukungan menyeluruh
dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari. ... . ..
keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Green

Financing terdiri dari dimensi:
1) Mencapai keunggulan 'industri, sosial dan ekonomi dalam rangka
mengurangi ancaman pemanasan global dan pcncegahan terhadap
pennasalahan lingkungan hidup dan sosial lainnya;
2) Memiliki tujuan untuk terjadinya pergeseran target menuju ekonomi
rendah karbon yang kompetitif;
,

.

3) Secara strategis mempromosikan investasi ramah lingkungan hidup di
berbagai sektor usaha/ekonomi; dan
4) Mendukung

prinsip-prinsip

pembangunan

Indonesia

sebagaimana

tercantum dalam RPJM, yaitu 4P (pro-growth, pro-jobs, pro-poor, dan

pro-environment).
Sayangnya, belum banyak penelitian yang dilakukan untuk menilai kriteria
bisnis atau badan usaha yang masuk dalam kategori 'green' serta layak menerima
pembiayaan dengan skema Green Financing. Eric Koester (2010:7) menyebutkan
bahwa kurangnya keseragaman dalam definisi 'green', <green business' dan

'sustainability' dan berbagai istilah lain memberikan tantangan bagi para
pengusaha yang bergeralc dibidang 'green'.
Melaluijumal "Comparative Advantage & Green Business", Ernst & Young
(2008:11) meagemukakan bahwa "green business adalah suatu hal yang relatif

bam, dan sebuah istilah yang tidak terdefinisi dengan baik sehingga dapat
diinterpretasi dengan berbagai earn yang berbeda oleh orang atau organisasi yang
berbeda. Apa yangdianggap sebagai 'green' oleh sebuah organisasi bisajadi tidak
sarna oleh organiasasi lainnya",

Walaupunbegitu, inti dasar dati sebuah green business adalah fokusnya pada
keberlanjutaa, dalam segi lingkungan dan sumber daya (Ernst & Young's
Comparative Advantage & Green Business Report, 2012:12).
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Menurut Eric Koester (2010:8), dalam bukunya yang berjudul Green

Entrepreneur Handbook, dituliskan bahwa "In general. green business are just like
any other business in that they must createsufficient profits to continue to operate.
The difference lies in what else green business concern themselves with - weighing
the value ofsustainability and human capital, for instance". Diajuga menam bahkan
bahwa sebuah green business membutuhkan komitmen yang seirnbang antara
profitabilitas (finance), keberlanjutan (sustainability) dan kemanusiaan (humanity).
Penelitian ini berusaha mengisi celah dalam hal mengkaj i model serta kriteria
bisnis ataupun badan usaha yang layak menerima skema pembiayaan Green

Financing di Indonesia.khususnya pada industri alas kaki, Penelitian ini juga
dilakukan untuk mengkaji efektivitas penerapan pernbiayaan dengan model Green

Financing sesuai dengan peraturan 4311 panduan yang telah disusun oleh OJK.
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BAR 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Pcnelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:
"Untuk mengetahui efektifitas implementasi skema pembiayaan Green
Financing bagi UMKM sektor industri pengolahan alas kaki di Kota Bandung. U

3.2 Manfaat Penelitian
3.2.1 Manfaat Praktis
Penelitian ini bemanfaat untuk memberikan masukan kepada OJK, Bl dan
para pemangku kepcntingan lainnya dalam mengimplementasikan skerna
pembiayaan Green Financing pada UMKM Sektor lndustri Pengolahan Alas Kaki,
dimana rnelalui penelitian ini dapat diketahui berapa banyakjurnlah UMKM Sektor
Industri Pengolahan Alas Kaki yang sudah menerapkan sistern ramah lingkungan,
Sedangkan untuk UMKM Sektor Industri Pengolahan Alas Kaki sendiri,
penelitian ini bennanfaat sebagai baban rujukan dalam mendapatkan pembiayaan
bank dengan skema Green Financing.

3.2.2 Manfaat Akademis
Penelitian ini bennanfaat untuk menambah pengetahuan dan pemahaman
mengenai skema pembiayaan Green Financing sebagai salah satu altematif
pembiayaan berkelanjutan bagi UMKM dan usaha-usaha lainnya.
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BAB 4 METODE PENELITIAN

4.1 Metode yang Digunakan
Penelitian ini bersifat deskriptif, yang dilakukan terhadap variabel mandiri,
tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain yang
bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang variabel penelitian: efektifitas
implementasi Green Financing. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk
mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berJaku. Di dalamnya terdapat upaya
mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang
sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain pene1itian deskriptif kualitatif ini
bertujuan untuk memperoleh inforrnasi-inforrnasi mengenai keadaan yang ada .
Metode penelitian yang digunakan adalah descriptive survey. Informasi ini
dikumpulkan langsung dari lapangan untuk mengetahui pendapat dari responden
terhadap objek yang sedang diteliti.

4.2 Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan
data sekunder. Data primer bersumber dari hasil wawancara dengan pihak
perbankan mengenai skema pembiayaan Green Financing, dan wawancara pada

UMKM sektor industri pengolahan alas kaki di Kota Bandung sebagai
peminjam/nasabah Program Pembiayaan Green Financing dengan bantuan
kuesioner agar pertanyaan dalam wawancara lebih sistematis.
Sedangkan data sekunder bersumber dari data terkait peraturan pemerintah
mengenai regulasi pembiayaan Green Financing, data UMKM sebagai peminjarn
dan laporan kcuangan Bank-Bank dengan pembiayaan skema Green Financing
serta studi pustaka dari Iiteratur-literatur yang bersangkutan.

4.3 Metode dan Teknik Pengumpulan Data

4.3.1 Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, untuk mengumpulkan data mengenai objek penelitian
menggunakan metode studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan
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adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti dalam rnenghimpun informasi

yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti . Infonnasi yang didapat
: - -- -:-

.. .

".: .

-

. .-; - -_. . . _...

yaitu dengan melihat, memahami, dan menghayati serta mencatat seeara teratur
topik-topik yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, bait dengan earn
.
membaca maupun mengutip bahasan yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan
studi lapangan digunakan untuk mengumpulkan data primer mengeni Green
Financing pada bank-bank dan UMKM sektor industri pengolahan alas kaki di Kota
Bandung. Adapun yang tennasuk ke dalam studi lapangan ini adalah wawancara
dan observasi.

4.3.2 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data akan dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:
1) Wawancara mendalam (in-depht interview)
Wawancara mendalam dilakukan kepada Pihak

Perbankan yang

menycdiakan skema pembiayaan Green Financing, dimana infonnasi
yang iogin diperoleh mengenai syarat pengajuan skema pembiayaan
Green Financing dan bagaimana implementasi kebijakan pemerintah
mengenai skema pembiayaan Green Financing di masing-masing bank
tersebut, Wawancara mendalam juga dilakukan kepada Pihak UMKM
sektor industri pengolahan alas kaki, dimana infonnasi yang ingin
diperoleh mengenai kriteria green industry yang mereka miliki dan
mengenai pengetahuan mereka tentang skema pembiayaan Green
Financing.
2) Kuesioner (questionnaire)
Kuesioner diserahkan kepada masing-masing responden terpilih dari
UMKM sektor industri pengoJahan alas kaki, dimana dengan kuesioner
secara personal, peneliti dapat berhubungan langsung dengan responden
dan dapat memberikan penjelasan seperlunya, serta dapat langsung
dikumpuIkan setelah selesai dijawab oJeh respondea, Sedangkan
kelemahan dari metode ini adalah dibutuhkanya biaya yang relatif besar,
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khususnya bilamana letak geografisnya terp encar. Kuisioner yang
digunakan adalah jenis kuisioner tertutup, kuisioner terdiri dari
pertanyaan mengenai irnplementasi -kegiatan green industry yang telah
mereka lakukan. Pertanyaan diajukan dengan pilihan jawaban seberapa
jauh responden setuju atau tidak: setuju terhadap pernyataan-pernyataan
yang diajukan dalam kuisioner. Skala yang sering dipakai dalam
penyusunan kuisioner adalah skala likert, yaitu skala yang berisi lima
tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut :

Tabel 0.1. Skala Likert
Skala
Jawaban
1

Sangat tidak setuju
Tidak setuju
Setuju
Sangat setuju

2
3
4

Sumber: Sekaran (2008)

Pertanyaan mengenai green industry yang ditanyaan berisi:
a) Reduce, kegiatan mengurangi pemakaian suatu barang atau pola
perilaku manusia yang dapat mengurangi produksi sampah, serta
tidak melakukan pola konsumsi yang berlebihan. Terdiri dari
pertanyaan mengenai: penghematan energi listrik, air dan gas,
;".::. "

penghematan bahan baku produksi, dan efisiensi mesin;

b) Reuse atau penggunaan kembali adalah kegiatan menggunakan
kembali material atau bahan yang masih layak pakai. Terdiri
pertanyaan

mengenai:

penggunaan

kembali

sisa

dan

produksi,

pengolahan energi, pemanfaatan sisa produksi;
c) Recycle atau mendaur ulang adalah kegiatan mengolah kembali
(mendaur ulang). Pada prinsipnya, kegiatan ini memanfaatkan barang
bekas dengan cara mengolah materinya untuk dapat digunakan lebih
lanjut. Terdiri dari pertanyaan mengenai: keamanan proses produksi
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terhadap lingkungan, upaya daur ulang sisa produksi, dan
---.. ._. . penghijauan lingkungan.

:-r ~, ~ '

' :'~ : ' "

1

4.4 Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM sektor industri pengolahan di
Kota Bandung terutama daerah Cibaduyut yang memperoleh pembiayaan dari
bank, masih tergolong aktif dan telah memperoleh fasilitas pembiayaan sekurangkurangnya enam bulan berjalan. Unit us aha industri pengoJahan alas kaki di
Cibaduyut Kota Bandung pada tahun 2015 adalah 844 unit usaha. Diperkirakan
sekitar 10% dari unit usaha tersebut memperoleh pernbiayaan dan bank, sehingga
jumlah populasi adalah 84 unit usaha.
.Berdasarkan pertimbangan yang logis, seperti kepraktisan, keterbatasan

,

biaya, waktu dan tenaga, tidak semua anggota populasi dijadikan sampel dalam
·~ r ~ a n

'. ..

penelitian ini, melainkan diambil beberapa orang sampel uutuk mcwakili seluruh
populasi. Dengan meneliti seeara sampel diharapkan hasil yang telah diperoJeh
akan memberikan kesimpulan dan gambaran yang sesuai dengan karakteristik
populasi. Jadi, basil kesimpulan dari penelitian sampel dapat digeneralisasikan
terhadap populasi (Riduwan, 2007).
Teknik pengambilan sam pel atau teknik sampling adalah suatu cara
mengambiJ sampel yang representatif dari populasi (Riduwan, 2007). Dalam

. , . " 1",

penelitian ini digunakan

teknik proportionate random sampling dengan

menggunakan rumus dan Yamane (Riduwan, 2007), berikut :
- ~ I

N

N =-

.....•...........•..•...•.•.......•...•.......•............(1)
N.e1 + I

Dimana :

n

= jumlabsampel

N

=

e

"" Presisi (ditetapkan 5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen)

jumlah populasi
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Berdasarkan rumus teknik pengambilan sampel (rumus 1). dengan jumlah
populasi sebanyak 84

urnt usaha dan presisi atau taraf kesaIahan sebesar 10 persen

maka sampel yang diambil adalah 45 unit usaha.

4.5 Teknik Analisis Data
Analisis data kualitatif menurut Bognan & Biklen (1982) sebagaimana
dikutip Moleong (2007:248). adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja
dengan data. mengorganisasikan data. memilah-rnilahnya menjadi satuan yang
dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa
yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat
diceriterakan kepada orang lain. Berdasarkan definisi di alas dapat disimpulkan
bahwa langkah awal dan analisis data adalah mengumpulkan data yang ada,
. menyusun .secara sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya
kepada orang lain.
Analisis data dimulai deagan melakukan wawancara mendalam dengan
informan kunci, yaitu seseorang yang benar-benar memahami dan mengetahui
situasi obyek penelitian. Setelah melakukan wawancara, analisis data dimulai
dengan membuat transkrip hasil wawancara, dengan earn memutar kembali
rekaman hasil wawancara, mendcngarkan dengan seksama, kemudian menuliskan
kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut.
Setelah peneliti menulis hasil wawancara tersebut kedalam transkrip, selanjutnya

peneliti harus membaca secara cermat untuk kemudian dilakukan reduksi data.
Peneliti membuatreduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu mengambil
dan mencatat informasi-informasi yang bennanfaat sesuai dengan konteks
penelitian atau mengabaikan kata- kala yang tidak perlu sehingga didapatkan inti
kalimatnya saja, tetapi bahasanya sesuai dengan bahasa informan.
Abstraksi yang sudah dibuat dalarn bentuk satuan-satuan yang kemudian
dikelompokkan dengan berdasarkan taksonomi dari domain penelitian. Analisis
Domain menurut Sugiyono (2009:255), adalah memperoleh gambaran yang umum
dan menyeluruh dari obyekJpenelitian atau situasi sosial. Peneliti memperoleh
domain ini dengan cara melakukan pertanyaan grand dan minitour. Sementara itu,
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domain sangat penting bagi peneliti, karena sebagai pijakan untuk penelitian
selanjutnya. Mengenai analisis taksonomi yaitu dengan memilih domain kemudian
, . dijabarkan menjadi lebih terinci, sehingga dapat diketahui struktur internalnya.

4.6 Kredibilitas Penelitian
Setiap penelitian hams

memiliki

kredibilitas

sehingga

dapat

dipertanggungjawabkan. Kredibilitas penelitian kualitatif adalah keberhasilan
rnencapai maksud mengeksplorasi masalah yang majemuk atau keterpercayaan
terhadap hasil data penelitian. Upaya untuk menjaga kredibiltas dalam penelitian
adalah melalui langkah langkah sebagai berikut (Sugiyono, 2009:270-276) :
1)

Perpanjangan pengamatan
Peneliti kembali lagi ke lapangan untuk melakukan pengamatan untuk
mengetahui kebenaran data yang telah diperoleh maupun untuk
menemukan data-data yang barn .

2) Meningkatkan ketekunan

Melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan.
Dengan meningkatkan ketekunan tersebut, maka peneliti akan melakuksn
pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan salah atau tidak.
3) TrianguJasi

Pengecekan data dati berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai
waktu.
4) Analisis kasus negative
Peneliti mencari data yang berbeda atau yang bertentangan dengan
temuan data sebelumnya . BiJa tidak ada lagi data yang berbeda atau
bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat
dipercaya.
5) Menggunakan bahan referensi
Bahan referensi yang dimaksud adalah adanya pendukung untuk
membuktikan data yang telah ditemukan oleh pene1iti. Sebagai contoh,
data basil wawancara

perlu didukung dengan adanya

wawancara.
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rekaman

6) Mengadakan member check

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti
;.

1 , " . 11 1 ;

11 - I

kepada pemberi <lata; Apabila data yang ditemukan disepakati oleb para
pemberi data berarti data tersebut sudah valid, sehingga semakin kredibel
atau dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan
berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti
perlu meJakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya
tajam ,

maka

peneliti

hams

mengubah

temuannya,

menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.
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dan

hams

BAB 5 BASIL YANG DICAPAI
Pada tahun 2010, Gubemur Bank Indonesia dan Menteri Negara Lingkungan
Hidup menandatangani Kesepakatan Bersama (Joint Agreement) pada Koordinasi
Peningkatan Peran Perbankan dalam Konservasi dan Pengelolaan Lingkungan,

Bank Indonesia dan KLH scpakat untuk melakukan program kerja bersama unruk
periode 2011-2013, yang mencakup sejumlah seminar dan lokakarya untuk para
banker dalam penilaian fisiko lingkungan dan prospek green finance, penelitian
bersama mengenai Green Financing, dan pengembangan langkah-langkah praktis
untuk mempromosikan greenfinance.

5.1 Keuangan Berkelanjutan di Indonesia
Pembangunan berkelanjutan sebagai paradigma barn dalam mengejar
pertumbuhan ekonomi, telah menarik perhatian dan komitmen banyak: lernbaga dan
negara. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) bekerjas ama dengan perbagai
pemerintah, civil society dan pelaku ekonomi lainnya telah menyusun kerangka
kerja pembangunan bakelanjutan yang diharapkan mampu mempertemukan
kepentingan ekonomi dan keberlanjutan/k.elestarian alam, menyediakan proses
transfonnasi ekonorni, serta memperluas akses masyarakat untuk keluar dari
kemiskinan, dan penegakan keadilan.
Hal ini dengan pertimbangan bahwa pennasalahan sosial dan Iingkungan
hidup yang selama ini belum dimasukkan dalam perhitungan ekonomi menjadi
unsur penting yang perlu untuk diperhatikan, Keseimbangan antara kepentingan
untuk memperoleh profit tidak berarti dapat memberikan legitimasi untuk
•

menurunkan perhatian dan komitmen menjaga lingkungan dan kehidupan sosial
yang lebih baik.
Keterlibatan sektor swasta dalam mengelola risiko lingkungan hidup dan
sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang antara lain mengatur kewajiban bagi
industri untuk melinduogi alam dan lingkungan hidup. Kewajiban ini diatur dalam
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Pasal 68 yang mewajibkan setiap orang yang meJakukan usaha dan/atau kegiatan
untuk:

- - 1) memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup secara benar, akurat, -terbuka, dan tepat waktu;
2) menjaga keber1anjutan fungsi lingkungan hidup; dan

3) menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria

baku kerusakan lingkungan hidup,
Pasa1 1 ayat 33 UU PPLH No. 32/2009 juga mengatur mengenai instrumen
ekonomi lingkungan hidup, yang merupakan seperangkat kebijakan ekonomi untuk
mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, alau setiap orang ke arab peleslarian
fungsi lingkungan hidup. Instnunen ekonomi lingkungan hidup ini mencakup:
1) Insentif dan disinsentif bagi sektor j asa keuangan seperti bank, industri

k,euangan non-bank, dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup,
pendanaanjasa lingkungan hidup dan asuransi lingkungan hidup.
2) Pendanaan, yang mengatur mengenai dana jaminan pemulihan untuk

sektor tambang, dana penanggu1angan pencemaran dan/atau kerusakan
dan pemulihan serta dana amanah atau bantuan untuk konservasi
3) Percncanaan yang mengatur PDBIPDRB, kompensasi imbal jasa antar

daerah, neraca sumber daya alam dan Iingkunganhidup serta internalisasi
biaya lingkungan hidup.

Sebagai salah satu otoritas pada Negara Kesatuan Republik Indonesia,
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentunya memiliki peran untuk mensukseskan
.

.

_.

.

komitmen tersebut melalui program keuangan berkelanjutan isustainable fnancei.
Berdasarkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015-2019,
keuangan berkclanjutan di Indonesia didefnisikan sebagai dukungan menyeluruh
dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari

keseJarasan antara kepentingan ekonomi, sosiaI, dan lingkungan hidup.
Keuangan berkelanjutan terdiri dari dimensi:
1) Mencapai keunggulan industri, sosial dan ekonomi dalam rangka

mengurangi ancaman pemanasan global dan pencegahan terhadap
pennasalahan lingkunganbidup dan social lainnya;
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2) Memiliki

tl9uan

untuk terjadinya pergeseran target menuju ekonomi

rendah karbon yang kompetitif;

3) Seeara strak:gis memprornosikan investasi ramah lingkungan hidup di
berbagai sedor usaha/ekonomi; dan

4) Mendukung prinsip-prinsip

pembangunan

Indonesia

sebagaimana

terearitum dalam RPJM, yaitu 4p '(pro-growth, pro-jobs, pro-poor, dan

pro-environsenti.
Pada saat penyosunan roadmap, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang
menyusun Master PIau Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKl) 2015 ·2024.

Dalam draft MPSJKI ini dicantumkan sektor industri, energi, pertanian,
infrastruktur dan Vaha Mikro Ked) dan Menengab (UMKM) sebagai sektor
prioritas yang ditingbtkan porsi pendanaannya untuk mendukung pencapaian

RPJP 2005-2025 dan RPJM 2015-2019. Kebutuhan pendanaan
pada sektor-sektor
'i
tersebut dilakukan melaJui perbankan, pasar modal maupun industri keuangan nODbank (IKNB).
Untuk meningka4:an pendanaan di sector-sektor prioritas tersebut diperlukan
dukungan regulasi, pcngawasan UK yang memadai serta infrastruktur yang
mendukung. Pembangenan infrastruktur ini terutama terkait penyediaan informasi
dan peningkatan kapasitas praktisi UK serta pemrakarsa proyek dalam hal analisa
pendanaan dan penilailll risiko proyek.

Dari IKNB, peniBgkatan pendanaan dapat dilakukan dengan cara mendorong
para pelaku usaha until mengasuransikan usahanya dalam rangka meminimalisir
risiko lingkungan hidlp. Selain itu, pelaku usaha juga diajak untuk merancang
prod uk asuransi ~ ramah lingkungan hidup sehingga masyarakat memiliki
pilihan produk yang sanakin beragam.

5.1.1 Tujuan KeuaIIpD Berkelanjntan di Indonesia

Program kell8Dpl berkelanjutan tidak banya berupaya untuk meningkatkan
porsi pembiayaan ~ juga untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing
lembaga jasa

ke~

Arah pengembangan untuk peningkatan daya tahan dan
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daya saing didasari atas pemikiran bahwasanya keuangan berkelanjutan rnerupakan
sebuah tantangan dan peluang barn dimana Lembaga Jasa Keuangan (UK) dapat
memanfaatkan untuk tumbuh dan berkembang dengan lebih stabil.
Tujuan program keuangan berkelanjutan di Indonesia adalah untuk:

1) Meningkatkan daya tahan dan daya saing Lembaga Jasa Keuangan (UK)
sehingga mampu tumbuh dan berkembang sccara berkesinambungan.
Daya tahan dikaitkan dengan kemampuan manajemen risiko yang lebih
baik, sementara daya saing dikaitkan dengan kemampuan UK untuk
melakukan inovasi produkllayanan Iingkungan hidup yang ramah
lingkungan hidup;
2) Menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkan masyarakat mengacu
kepada RPJP dan RP1M yang bercirikan pro-growth, pro-job, pro-poor,
dan pro-environment;

3) Berkontribusi pada komitmen nasionaI atas permasalahan pemanasan
global

(global warming) melalui aktivitas bisnis yang bersifat

pencegahan/mitigasi maupun adaptasi atas perubahan iklim menuju
ekonomi rendah karbon yang kompetitif.

5.1.2 Prinsip dan Rencana Strategis Keuangan Berkelanjutan di Indonesia
Prinsip-prinsip program keuangan berkelanjutan di Indonesia mencakup:

I) Prinsip Pengelolun Risiko yang mengintegrasikan aspek perlindungan
lingkungan hidup dan sosial dalam manajemen risiko UK guna
menghindari, mencegah dan meminimalisir dampak negatif yang timbul
serta mendorong peningkatan kemanfaatan kegiatan pendanaan dan
operasional 11K.

2) Prinsip Pengembangan Sektor Ekonomi Prioritas berkelanjutan
yang bersifat inklusifdengan meningkatkan kegiatan pendanaan terutama
pad-a sektor industri, energi, pertanian (dalam arti luas), infrastruktur dan

UMKM dengan menyeimbangkan aspek ekonorni, lingkungan hidup dan
sosia1; serta meoyediakan Iayanan keuangan kepada komunitas yang
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umumnya merniliki keterbatasan atau tidak memiliki akses ke layanan
-, keuangan di sektor·fonnal.
:::1

~ ~ : +; . : : ::

3) Prinsip Tata Ketola Lingkungan Hidup dan Sosial dan Pelaporan
dengan menyelenggarakan praktek-praktek tata kelola lingkungan hidup
dan sosial yang kokoh dan transparan di dalam kegiatan operasional UK
dan terhadap praktek-praktek tata kelola lingkungan hidup dan sosial
yang diselenggarakan oleh nasabah-nasabah UK; serta seeara berkala
melaporkan kemajuan UK dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan
berkelanjutan ini kepada masyarakat,

4) Prinsip Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan Kolaboratif dengan
mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, teknologi infonnasi

dan

proses operasional dari masing-masing LJK terkait penerapan

prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan; serta menjalin kerjasama antar
UK, regulator. pemerintah dan memanfaatkan kemitraan dengan
lembaga-lembaga domestic maupun intemasional guna mendorong
kemajuan keuangan berkelanjutan.
Berdasarkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015-2019,
reneana kerja stratcgis keuangan berkelanjutan meliputi (3) tiga area yang
mencakup:
1) Peningkatan supply pendanaan ramah lingkungan hidup;
2) Peningkatan demand bagi produk keuangan ramah lingkungan hidup; dan
3) Peningkatan pengawasan dan koordinasi implementasi keuangan
berkelanjutan.
Fokus aktivitas di alas diterapkan secara bertahap dalam Jangka Menengah
dan Jangka Panjang, dcogan uraian sebagai berikut:
•

1) Jangka

Meoengah

(2015-2019), kegiatan

penguatan

keuangan

berkelanjutan difokuskan pada kerangka dasar pengaturan dan sistem
pelaporan, peningkatan pemahaman, pengetahuan serta kompetensi
sumberdaya manusia pelaku industri jasa keuangan, pemberian insentif
serta koordinasi dengan instansi terkait.

22

2) Jangka panjang (2020-2024), kegiatan difokuskan - pada integrasi
manajemen risiko, tata kelola perusabaan, penilaian tingkat kesehatan
bank

dan pembangunan . sistem

informasi

terpadu

keuangan

berkelanjutan.
Beberapa kondisi terkait penerapan keuangan berkelanjutan yang ingin
dicapai berdasarkan jangka menengah dan jangka panjang tersebut diatas adalah
sebagai berikut:
1) Dalam Jangka Menengah (2015-2019) diharapkan kerangka dasarpengaturan dan sistem pelaporan telah terbangun dan berjalan dengan
baik. Pemahaman, pengetahuan serta kompetensi sumberdaya manusia
pelaku industri jasa keuangan terkait keuangan bcrkelanjutan juga
diharapkan telah meningkat serta pemberian insentif serta koordinasi
-. dengan instansi terkait telah terjalin secara baik dan dilakukan secara
berkala. Juga diliarapkan teIah terbentuknya sistem untuk memonitor
peningkatan volume pendanaan di sektor ekonomi prioritas yang
menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan.
2) Dalam

Jangka

Panjang

(2020-2024),

UK

diharapkan

telah

mengintegrasikan aspek lingkungan hidup dan sosial dalam manajernen
risiko dan tata kelola perusahaan serta meIaporkan kemajuan penerapan
keuangan berkelanjutan secara berkala kepada rnasyarakat. Sistem
informasi terpadu dengan institusi terkait untuk mendukung penerapan
keuangan berkelanjutan telah terbentuk dan berjalan dengan baik.
Diharapkan juga bahwa program keuangan berkelanjutan ini dapat
meningkatkan kontribusi terhadap target kerja strategis ernisi gas rumah
kaca nasional.
Target dan rencana kegiatan di masing-rnasing area rencana kerja strategis
selanjutnya disesuaikan deogan kondisi tiap bidang pengawasan di bawah OJK
yaitu perbankan, pasar modal dan IKNB. Berikut adalah uraian rencana kerja
strategis keuangan berkelanjutan:
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Sumber: Boadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia (2015)
Gambar 0.1 Rencana Kerja Strategis Keuangan Berkelanjutan

5.2 Green Industry
Beberapa kriteria suatu industri dapat dikatakan memenuhi kaidah pelestaran

Iingkungan hidup adalah dengan melakukan:
1) Reduce atau pengurangan adalah kegiatan mengurangi pemakaian suatu

barang atau pola perilaku manusia yang dapat mengurangi produksi
sampah, serta tidak melakukan pola konsumsi yang berlebihan;

2) Reuse atau penggunaan kcmbali adalah kegiatan menggunakan kembali

material alanbahan yang masih layak pakai;
3) Recycle ataumendaur ulang adalah kegiatan mengolah kembali (mendaur

ulang). Padaprinsipnya, kegiatan ini memanfaatkan barang bekas dengan
eara mengolah materinya untuk dapat digunakan lebih Ianjut;
4) Replace ataD penggantian adalah kegiatan untuk mengganti pemakaian

suatu barang atau memakai barang aItematif yang sifatnya lebih ramah
lingkungan dan dapat digunakan kembali; dan
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5) Replant atau penanaman kembali adalah kegiatan penanaman kembali,
.~~:.-

......

_

_
~ -- - _

...

~ .

-

seringjuga disebut reboisasi.

Pads penelitian ini kriteria Green Industry yang diambil adalah reduce, reuse,
dan recycle. Hal tersebut dikarenakan keadaan industry alas kaki di Kota Bandung

- saat ini hanya memungkinkan menggunakan3 kriteria tersebut.

5.2 Kesiapan UMKM Sektor Industri Alas Kaki Menuju Green Financing
Saat penelitian ini dilakukan, jumlah pengrajin alas kaki yang terdapat di Kota
Bandung sebanyak 650 pengrajin yang tersentralisasi di Daerah Cibaduyut dan
sekitamya, yang meliputi pengrajin skala kecil dan menengah. Sedangkan jumlah
pengrajin alas kaki yang terdaftar dalam Asosiasi Pengrajin Alas Kaki Indonesia
(APAI) sebanyak kurang lebih 100 pengrajin yang sudah rnemiliki usaha dengan
merek/brand sendiri.
Diketahui bahwa sebagian besar pengrajin alas kaki di Kota Bandung

merupakan pekerja terampil yang hanya menerima pesanan dalam bentuk makloon
saja, tidak:memiliki standar pendidikan yang cukup tinggi dimana rata-rata mereka
hanya mengenyam pendidikan SDISMP sehingga rnereka tidak memandang
pentingnya berorganisasi.
Sebagian besar pengrajin alas kaki yang ada di Kota Bandung dianggap
sebagai objek pemberdayaan yang memperkaya para pengusaha-pengusaha alas
kaki skala besar sehingga dari taboo ke tahun tarafkesejahteraan mereka bukannya

bertambah baik, melainkan bertambah buruk.. Rata-rata mereka memiliki pola
berfikir sederhana, yang terpenting bagi mereka hanyalah menerima pesanan untuk
rnemcukupi kebutuhan sehari-hari saja. Belum memiliki keinginan yang tinggi
untuk maju selangkah mcmiliki usaha dengan merck/brand sendiri dan rnerniliki
penghasilan lebih,

APAI sebagai asosiasi beberapa kali telah menyelenggarakan kegiatan
seminar dan mengajak para pengrajin alas kaki di Kota Bandung menerima
sosialisasi program-program pemerintah untuk para pelaku UMKM sektor industri
alas kaki, Namun terdapat beberapa kendala, dimana terdapatgap intelektual, serta
kendala bahasa dimana sebagian pengrajin tidak menguasai Bahasa Indonesia yang
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•

baik dan benar. Selain itu APAI pun sudah mengusahakan untuk mengadakan
program-program peningkatan kualitas produk, namun berdasarkan keterangan dari
Ketua APAl, untuk menyentuh para pengrajin alas kaki ini cukup sulit, karena para
pengrajin terbiasa belajar seeara otodidak: dengan melihat orang lain. Intinya

kualitas SDM pada pengrajin sektor ini cukup rendah.
Menurut penuturan Ketua APAI, aplikasi konsep Green Industry pada para
pengrajin alas kaki di Kota Bandung merniliki beberapa kendala. Pertama, dari sisi
fasilitas tempat usaha yang tidak memenuhi syarat Green Industry. Rata-rata para
pengrajin alas kaki ini memproduksi di kawasan rumahnya sendiri. Rumahnyajuga
merupakan benglceVworbhop dirnana mereka meIakukan proses produksi. Kedua,
aspek SDM. Ketiga, dari aspek teknologi. Tanpa ketiga aspek tersebut, konsep

Green Industry sulit direalisasikan,

Pada UMKM sektor industri pengolahan alas kaki terdapat beberapa yang
sudah menerapkan konsep Green Industry namun jumlahnya masih sangat sedikit.
Contohnya pengrajin dengan merk dagang Parker, yang memproduksi alas kaki
dengan bahan-bahan alami seperti serat bambu. Selain itu, pengrajin sudah
menyediakan bengkel khusus yang terpisah dari tempat tinggalnya yang berada
pada lingkungan yang bersih dan ruangannya tertata rapi. Pegawainya pun dituntut
untuk bekerja dengan rapi dan bersih.

Green Industry yang dijalankan para pengrajin masih sebatas hal tersebut.
Sedangkan dalam penerapan sistem reduce. reuse dan recycle. UMKM sektor
industri pengolahan alas kaki di Kota Bandung masih menerapkannya secara
sederbana. Misalkan jika ada sisa-sisa atau limbah kulit sepatu yang tidak terpakai
biasanya digunakan kcmbali untuk memproduksi souvenir, seperti dompet kecil,
gantungan kunci dsb. Ada pula yang menjualnya kepada pengusaha yang khusus
menampung limbah produksi untuk mereka olah kembali. Intinya konsep Green

Industry ini dinilai masih sangat sulit untuk direalisasikan pada UMKM Sektor
Industri Pengolahan Alas Kaki.
Pengetahuan akan sumber pendanaan atau pembiayaan dengan skema Green

Financing belwn diketahui dan dipahami sama sekali oIeh para pengrajin Alas Kaki
di Kola Bandung. Selain ito, ketidaksiapan pengrajin dalam memenuhi syarat green
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industry dalam kegiatan bisnisnyajuga menjadi kendala utama belum tersosialisasi
• . • " . . . .. - . , !"

:"

dengan baiknya skema tersebut.
- Menurut Ketua APAI, permasalahan paling utama yang dihadapi para
pengrajin bukan terletak pada sektor pendanaan. Justru pennasalahan yang terjadi
saat ini yaitu karena menurunnya daya beli konsumen. Rata-rata pengeluaran rumah
tangga naik, namun pendapatan relatif tetap. Bagi pengrajin yang tidak mampu
memasarkan produknya sendiri dimana mereka hanya menunggu orderan datang,
tentu akan mati usahanya.
Sebagian besar pengrajin bersikap pasif hanya menunggu orderan datang,

,. .-.barn kemudian mereka produksi. Seharusnya mereka selain menjadi pengrajin, juga
mampu menjadi marketer bagi usahanya sendiri.
Solusi yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi perrnasalahan ini yaitu
pengusaha hams mampu memasarkan produknya secara lebih Iuas dan mencari
pelanggan-pelanggan barn. Promosi harus digalakkan. Salah satu yang bisa
dilakukan oleh pemerintah untuk membantu para pengusaha sektor industri
pengolahan alas kaki ini sebetulnya bukan dengan menyuntikkan bantuan
pennodalan, melainkan memberikan bantuan berupa fasilitas pemasaran. Karena
yang dibutuhkan oleh pengusaha sektorindustri pengolahan alas kaki saat ini bukan
bantuan pennodalan melainkan "order/pesanan",
Bantuan yang diharapkan dari pemerintah yaitu membuat saluran pemasaran
yang baik dan meinfasilitasi penyelenggaraan pameran-pameran baik di dalam
negeri maupun di luar negeri secara gratis, selain itu pemerintah pun harus tegas
dalam membuat kebijakan proteksi bagi produk dalam negeri agar tidak kalah
dengan produk asing dalam bentuk membuat standarisasi bagi barang-barang impor
agar tidak semua barang impor dapat masuk ke dalarn negeri yang justru pada

akhirnya membuat ketidakseimbangan dalam pasar dalam negeri.
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53.1 Basil Kuesioner Pelaku UMKM Industri Alas Kaki
5.3.1.1 Deskripsi Umum Responden
Responden yang digunakan daJam penelitian ini berjumlah 45 responden.
Berikut ini merupakan basil deskripsi mengenai data responden yang merupakan
45. UMK..M sektor industri pengolahan alas kaki di Kota Bandung yang terdaftar di

Asosiasi Pengrajin Alas kaki Indonesia (APAI).

• Mendapatkan pembiayaan bank

~

Tldak mendapatkan nembiavaan bank

Sumber: Hasil pengolahan data (2017)

Gambar 5.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pembiayaan Kredit
Bank
Gambar di atas menggambarkan karakteristik responden berdasarkan
pembiayaan bank. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa 22% dari jumlah
responden mendapatkan pembiayaan berupa kredit dari bank:, sedangkan 78%
jumlah responden tidak mendapatkan pembiayaan berupa kredit

dan

dan

bank. Hal

tersebut menunjukkan bahwa jumlah UMKM sektor industri pengolahan alas kaki
di Kota Bandung yang mendapatkan bantuan pembiayaan berupa kredit dari bank
masih sedikit dan sebagian besar mendapatkan pembiayaan kredit dari sumber lain.
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Sumber: Hasil pengolahan data (2017)

Gambar 5.3 Sumber Pembiayaan Kredit Bank
Gambar di atas menggambarkan dari sejumlah responden yang mengaku
mendapatkan pembiayaaan berupa kredit dari bank yaitu sebanyak 10 responden,
sebanyak 24% mendapatkan bantu an kredit dari BNP, 4% mendapatkan bantuan
kredit dari UOB, 20% mendapatkan bantuan kredit dari BNI, 36% mendapatkan
bantuan kredit dari SRI, 4% mendapatkan bantuan kredit dari BJB dan 12%
mendapatkan bantuan kredit dari Bank Mandiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa
sebagian besar responden mendapatkan bantuan kredit dari Bank Rakyat Indonesia

(BRI).
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Gambar 5.4 Skema Pembiayaan Kredit Bank
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa 100% responden yang
mendapatkan pembiayaan berupa kredit dari bank mendapatkan banruan dana
melalui skema Kredit Modal Kerja (KMK) yaitu fasilitas kredit yang diberikan
untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang habis d-ilam satu siklus usaha atau
kebutuhan modal kerja yang bersifat khusus seperti unruk membiayai inventory /
piutang/ proyek atau kebutuhan khusus lainnya, Dirnana limit kredit dengan skema

ini yaitu di atas Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 10 Milyar. Artinya seluruh
responden yang menerirna pembiayaan berupa kredit dari bank pada penelitian ini
memiliki usaha dengan skala menengah yang dinilai mampu mendapatkan bantuan
kredit dengan skema KMK.
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Gambar 5.5 Kebermanfaatan Pembiayaan Kredit Bank
Gambar di atas menunjukkan bahwa 100% responden yang mendapatkan
pembiayaan berupa kredit bank mengaku bahwa bantuan kredit tersebut bermanfaat
untuk perkembangan usaha mereka .

(HKIJ .
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• Mengetahui skema "Green Financing" a Tidak mengetahui skema "Green Financing"

I

J
Sumber: Hasil peogo1ahan data (2017)
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Gambar 5.6 Pengetahuan Responden Mengenai Skema Pembiayaan "Green
Financing"
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa 7% dari jurnlah responden
sebanyak 45 UMKM sektor industri pengolahan alas kaki di Kota Bandung yang
terdaftar di APAI mengaku mengetahui tentang skema pembiayaan "Green

Financing" atau minimalnya pernah mendengar mengenai skema tersebut
sedangkan 93% nya mengaku tidak mengetahui sama sekali tentang skerna
pembiayaan "Green Financing", Artinya pengetahuan masyarakat mengenai skema
pembiayaan "Green Financing" ini masih sangat minim. Kurangnya sosialisasi
menjadi faktor utamanya.

• Tertarlk skema "Green Financing"

• Tldak tertarik skerna "Green Financ ing"

Gambar 5.7 Ketertarika Responden Terhadap Skema Pembiayaan "Green
Financing"
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebanyak 18% dari jumlah
responden menyatakan tertarik untuk mendapatkan kredit dengan skema

pembiayaan "Green Financing" sedangkan 82% nya menyatakan tidak: atau belum
tertarik dengan skema pembiayaan tersebut. Alasan kurangnya ketertarikan
responden terhadap skana pembiayaan "Green Financing" karena mereka
menganggap persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan dengan skema tersebut
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eukup sulit untuk diterapkan pada usaha mereka, dimana salah satu syarat yang
ditetapkan pemerintah agar pelaku usaha dapat mendapatkan bantuan pernbiayaan
dengan skerna tersebut yaitu dimana usaha mereka harus memenuhi indikator us aha
berwawasan lingkungan yaitu rnenerapkan sistem reduce, reuse, dan recycle.

5.3.2 Analisis Kcsiapu UMKM Sektor Industri Pengolahan Alas Kaki
menuju Green Industry
Kriteria Green IndUS!lY yang diteliti terdiri dari 3 dimensi dengan total 20

item pertanyaan. Setiap pertanyaan terdiri dari 5 (lima) altematif jawaban yang
memiliki nilai tertentu. berikut tanggapan dari 45 responden yang merupakan

UMKM pacta industri pengolahan alas kaki di Kota Bandung. Nilai total skor yang
diperoleh pada variabel ini adalah sebesar

maka rentang skor setiap kategori

ditentukan sebagai berikut:
Rcntang skor kategori

= (45x20x5) - (45x20xl)
5

= 4500 -

900

= 720

5

Tabel 5.1 Hasil Pengobban Data Green Industry Sektor Industri Pcngolahan
Alas Kaki d.i Bandung
Sub Variabel

No.

1
I

.. , .; .,

2
3

Reduce
Reuse
Recycle

Jurnlah Item

Skor

10

1360

4

390

5

826

Total

Kriteria
Sumber: Hasil pengolahan data

2576
Kurang

Jadi panjang untuk setiap kategori adalah 720 sehingga dari jumlah skor
tanggapan responden alas 20 butir pertanyaan mengenai Green Industry diperoleh
rentang sebagai berikut:
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Gambar 5.8 Rentang Nilai Kriteria Green Industry

Melalui jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tanggapan
responden terhadap 20 butir pertanyaan yang diajukan.mengenai Green Industry
pada sektor industri alas kaki di Kota Bandung termasuk kategori kurang baik.

."

Secara terperinci, deskripsi masing-rnasing dimensi yang membentuk

Green Industry dijelaskan selanjutnya.

5.3.2.1 Reduce
Tabel 5.2 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Proses Reduce
w

No.

Pemyataan

4

Sayalnenggunakanlmnpu
penerangan baupa LED yang
hemat cnergi
Saya menggunakan proses
pengeringan alarni, seperti
rnengeringkanfern dengan
batuan sinar matahari atau
diangin-anginkan
Saya seringkali rnenghemat
penggunaan energi untuk
listrik
Saya seringkali menghemat
penggunaan energi untuk air

5

Saya seringlcali menghemat
penggunaan eeergi untuk gas

1

2

3

6

Saya sudah mefaukan
penggantian aIaU modifikasi
peralatanlmesin dalam rangka

SS

F
%

F
%

lawaban Responden
S
KS
TS

22

STS

Ratarata
3,667

5
11,11%

48,89%

16
35,56%

2
4,44%

0
0,00%

5
11,11%

4
8,89%

9
20,00%

17
37,78%

10
22,22%

2,489

F

7
15,56%

%

17
37,78%

16
35,56%

5
11.11%

0
0.00%

3,533

F

5

%

ll,ll%

19
42,22%

16
35,56%

5
11,11%

0
0,00%

3,289

F

5
11,11%

12
26,67%

20
44,44%

7
15,56%

I
2,22%

3,489

2
4,44%

11,11%

II
24.44%

22
48,89%

5
ll,ll%

2,489

%

F
%
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5

meningbtbn efisiensi proses
dalam 3 ur.m terakh ir
Saya.maWtindari untuk
memakaidan membeli produk
yang menr,basilkan
sampahllimbah dalam jumlah
besar
Saya meuggtmakan peraJatan
dan perlenr;bpan yang dapat
diisi ulanglrefill
Saya mengurangi penggunaan
bahan babku sekali pakai

7

8

9

10

F

'%

2
4,44%

10
22 ,22%

25
55,56%

4
8,89%

4

8,89%

2
4,44%

20 ,00%

14
31,11%

10
22,22%

10
22,22%

2,622

F
%

4
8,89%

7
15,56%

10
22,22%

17
37,78%

7
15,56%

2,644

F
Saya ~ndari untuk
4
10
memakai dan membeli barang- % 8,89% 22,22%
barang yang kurang perlu
Skor Rata-Rata Struktural (Structure)

14
31,11%

10
22,22%

7
15,56%

2,867

9

Tabel di alas merupakan rekapitulasi tanggapan responden proses reduce
yang telah dilakukan oleh UMKM Industri Alas Kaki di Kota Bandung.
Sebesar 60% responden menyatakan setuju bahwa mereka menggunakan
Iampu penerangan berua L2D yang hernat energi. Hal tersebut ditunjukan
dengan pcnggunaan lampu yang hemat energi pada kantor dan pabrik para
responder seeara nyata. Sedangkan sebesar 40% responden menyatakan
kurang sdUju bahwa mereka menggunakan larnpu penerangan bema LED
yang hemat energi. Hal tersebut ditunjukan dengan terdapatnya beberapa
ruangan yang masih menggunakan lampu bohlam biasa, seJain itu ada
beberaparesponden yang merasa harga lampu LED terlalu mahaJ.
•

3,044

F
%

Sumber: Hasil pengolahan data (2017)

•

-.

Sebesar 200/0 responden menyatakan setuju bahwa mereka menggunakan
proses peageringan alami, seperti mengeringkan lem dengan bantuan sinar
matahari atau diangin-anginkan. Hal tersebut ditunjukan dengan tidak
adanya lIlesin pengering khusus di pabrik responden dan mereka
mengandalkan cahaya matahari uotuk mengeringkan produk mereka.
Sedanp sebesar 80% responden menyatakan kurang setuju bahwa
mereka .-:nggunakan proses pengeringan alami, seperti mengeringkan Jem
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3,022

dengan bantuan sinar matahari atau diangin-anginkan. Hal tersebut
ditunjukan dengan terdapatnya mesin pengering di ruangan pabrik mereka.
Penggunaan mesin pengering khusus dapat mempercepat proses produksi
dan meningkatkan kapasitas produksi secara, sehingga banyak responden
yang lebih memilih menggunakan rnesin pengering khusus.
•

Sebesar 53,33% responden menyatakan setuju bahwa mereka seringkali
menghemat penggunaan energi untuk listrik. Hal tersebut ditunjukan
dengan penggunaan alat-alat elektronik yang hem at energi. Sedangkan
sebesar 46,67% responden menyatakan kurang setuju bahwa mereka
seringkali menghemat penggunaan energi untuk listrik, Hal tersebut
dikarenakan sebagian besar alat untuk memproduksi menggunakan listrik
dan dalam proses' produksi sulit untuk mengatur penghernatan, Selain itu
--- mesin-mesin yang digunakan belum ada yang merniliki daya kecil, sehingga
penggunaan energi listrik masih tergolong besar.

•

Sebesar 53,33% responden menyatakan setuju bahwa mereka seringkali 'rnenghemat penggunaan energi untuk air. Hal tersebut ditunjukan dengan
penggunaan air yang tidak

terlalu

banyak

karena mereka tidak

menggunakan air dalam proses produksinya. Sedangkan sebesar 46,67%
responden menyatakan kurang setuju bahwa mereka seringkali menghernat
penggunaan energi untuk air. Hal tersebut dikarenakan sebagian material
hams dilakukan pencucian terlebih dahulu sebelum diproduksi sehingga
mereka banyak rnenggunakan energi untuk air.
•

Sebesar 37,78% responden menyatakan setuju bahwa mereka seringkali
rnenghemat penggunaan energi untuk gas. Hal tersebut ditunjukan dengan
penggunaan gas yang kurang, karena beberapa responden rnemang tidak
menggunakan gas dalam proses produksinya, sehingga gas hanya
digunakan untuk keperluan dapur. Sedangkan sebesar 62,22% responden
menyatakan

kurang setuju

bahwa

mereka

seringkali

menghemat

penggunaan energi untuk gas. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa alat
produksi yang menggunakan bahan bakar gas dan dalam proses produksi
sulit untuk mengaturpenghematan.
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•

Sebesar 15,56% responden menyatakan setuju bahwa mereka sudah
melakukan penggantian atau modifikasi peralatanlmesin dalam rangka
meningkatkan .efisiensi produksi dalam 3 tahun terakhir, Hal tersebut

\.f I t ; ~ -, '

ditunjukan dengan penggunaan peralatan atau mesin yang umur mesinnya
masih tergolong muda. Sedangkan sebesar 84,44% responden menyatakan
kurang setuju bahwa mereka sudah melakukan penggantian atau modifikasi
peralatan/mesin dalam rangka meningkatkan efisiensi produksi dalam 3
tahun terakhir. Hal tersebut ditunjukan dengan penggunaan peralatan atau
mesin yang sudah berumur puluhan tahun, dimana kapasitas produksi masih
rendah

dan

menggunakan daya

yang besar.

Sulitnya

mengganti

peraJatan/mesin dikarenakan modal yang kurang dan penjualan produk alas
kaki saat ini mengalami penurunan yang cukup drastis.
• ' Sebesar 26,67% responden menyatakan setuju bahwa mereka menghindari
untuk memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah/limbah

dalam jumlah besar. Hal tersebut ditunjukan dengan pemilihan bahan baku
yang dapat didaur ulang dan melakukan pengaturan bahan seefisien
mungkin untuk mengurangi sampah sisa produksi. Sedangkan sebesar
73,33% responden menyatakan kurang setuju bahwa mereka menghindari
untuk memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah/limbah
dalam jumlah besar. Hal tersebut ditunjukan dengan banyaknya tumpukan
" •

•

J

sarnpahJ1imbah sisa produksi di tempat produksi mereka,
•

Sebesar 24,44% responden menyatakan setuju bahwa mereka menggunakan
peralatan dan perlengkapan yang dapat diisi ulang. Hal tersebut ditunjukan
dengan pemilihan perlengkapan dan peralatan produksi yang dapat
dilakukan proses isi ulang. Sedangkan sebesar 75,56% responden
menyatakan kurang setuju bahwa mereka menggunakan peralatan dan
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perlengkapan yang dapat diisi ulang. Hal tersebut dikarenakan sulitnya
.memi lih peralatan dan perlengkapan yang dapat diisi ulang, banyak
l ; t I.

~•

•

peralatan dan perlengkapan yang hanya bias digunakan sekali pakai,
•

Sebesar 24,44% respond en menyatakan setuju bahwa mereka mengurangi
penggunaan bahan sekali pakai. Hal tersebut ditunjukan dengan pernilihan
perlengkapan dan peralatan produksi yang dapat dilakukan proses isi ulang.
Sedangkan sebesar 75,56% responden menyatakan kurang setuju bahwa
mereka mcngurangi

penggunaan bahan sekali palmi. Hal tersebut

dikarenakan sulitnya memilih peralatan dan perlengkapan yang dapat diisi
ulang, banyak peralatan dan perlenglcapan yang hanya bias digunakan sekali
pakai.
•

Sebesar 3 I ,11 % respond en menyatakan setuju bahwa mereka menghindari
untuk memakai dan membeli barang-barang yang kurang perlu. Hal tersebut
ditunjukan dengan dilakukannya pengecekan gudang secara berkala untuk
melihat stock material yang masih ada, sehingga mengurangi pembelian
material secara berlebih. Sedangkan sebesar 68,89% responden menyatakan
kurang setuju bahwa mereka menghindari untuk memakai dan membeli
barang-barang yang kurang perlu. Hal tersebut dikarenakan pembelian
material secara massal harganyajauh lebih murah dibandingkan pembelian

sedikit, sehingga banyak material yang tersisa atau disimpan jika nanti
dikemudian hari diperlukan,
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5.3.2.2 Reuse
Tabel 53 RekapituJasi Tanggapan Responden Mengenai Proses Reuse
.,

No.
..

1

2

3

4

.

Pemyataan

SS
. "Saya seringkali menggunakan
F
1
hasil dari sisa proses produksi
% 2,22%
untuk digunakan kembali
meniadi bahan baku.
Saya seringkali menggunakan
F
0
hasil dati sisa proses produksi
% 0,00%
menjadi sumber energi, seperti
energi api,
F
Saya menggunakan kemasan
3
yang dapat digunakan
% 6,67%
kembali.
F
Saya menjual atau
2
mernberikan sisa proses
%. 4.44~
produksi kepa.da pihak yang
membutuhkan.
Skor Rata-Rata Struktural

Jawaban Responden
KS

TS

STS

Rata.rata

2
4,44%

10
22.22%

12
26,67%

20
44,44%

1,933

0
0,00%

5
11,11%

10
22,22%

30
66,67%

1,444

8
17,78%

9
20,00%

15
33,33%

10
22.22%

2,533

9
20,00%

I5
33,33%

14
31,11%

5
11,11%

2.756

S

-

(Structures

2,167

Sumber: Hasil pengolahan data (2017)
Tabel di atas merupakan rekapituJasi tanggapan responden proses reuse
yang telah dilakukan oleh UMKM Industri Alas Kaki di Kota Bandung.
•

Sebesar 6,61810 responden menyatakan .;etuju bahwa mereka seringkali
menggunakan hasil sisa proses produksi untuk digunakan kembali menjadi
bahan baku. Hal tersebut ditunjukan dengan banyaknya produk sekunder
yang dibuat dari hasil sisa produksi, sehingga dapat menghasilkan
pendapatan tambahan. Sedangkan sebesar 93,33% responden menyatakan
kurang setuju bahwa mereka seringkali menggunakan hasil sisa proses
produksi untuk digunakan kembali menjadi bahan baku. Hal tersebut
ditunjukan dengan banyakanya sampah sisa produksi yang nantinya akan
dibuang. Hal tersebut dikarenakan tidak ada SDM yang dapat mengolah sisa
produksi tersebut menjadi produk lain.

•

Sebesar 1()()D!o responden menyatakan kurang setuju bahwa mereka
seringkali meaggunakan hasil sisa proses produksi menjadi somber energi,
seperti energi api. Hal tersebut dikarenakan mereka tidak memiliki
pengetahuan dan alat untuk mengolah hasil sisa produksi menjadi sumber
energi lain.
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1.1 1.

•

Sebesar24,44% responden menyatakan setuju bahwa mereka menggunakan
.. kemasan .yang dapat digunakan kembali. Hal tersebut ditunjukan dengan
•

.1

•

•

_' • •• _

pengguoaan material bahan yang dapat digunakan .kembali bukan kemasan

.

.

,

sekali pakai. Sedangkan sebesar 75,56% responden menyatakan kurang
setuju bahwa mereka menggunakan kemasan yang dapat digunakan
kembali Hal tersebut dikarenakan proses produksi kemasan tersebut
membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar, sehingga mereka lebih
memilih menggunakan bahan sekali pakai seperti plastic.
Sebesar 24,44% responden menyatakan setuju bahwa mereka menjual atau

•

memberikan sisa proses produksi kepada pihak yang membutuhkan. Hal
.

'

.

,

.

tersebut ditunjukan dengan adanya kerjasama antara perusahaan dengan
.

"

.

,

.,

.,

.pengepel sisa produksi, dimana pengepul akan melakukan daur ukang
,

secara massal. Sedangkan sebesar 75,56% responden menyatakan kurang
setuju bahwa mereka menjual atau memberikan sisa proses produksi kepada
pihak yang membutuhkan. Hal tersebut dikarenakan sulitnya menemukan
pengepal yang mau diajak kerjasamajika sisa proses produksi kuantitasnya
kecil, sehingga kebanyakan perusahaan langsung membuangnya saja.

53.2.3 Recy'*
Tabel 5.4 .kapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Proses Recycle
No.

Pemyataan

SS
F

1

Saya .meaggunakanbahan
baku yang dapat didaur ulang.

2

Saya mtDggunakanbahan
baku yaDg dapat didaur ulang.

F
%

F
%

3

Proses pcduksi tidak
mengbasiIkan polusi udara
yang babahaya
(karboodioksida, metana,
nitrogenolcsida dan gas rumah
kaca laiDya)
Proses produksi tidak
roengbasiIkan limbah
pencener air yang berbahava

%

5
] 1,11%

Jawaban Responden
KS
S
IS

STS
6

9
20,00%

10
22,22%

15
33,33%

13,33%

8

17

17,78%

37,78%

20
44,44%

0
0,00%

0
0,00%

3

22

20

0

0

6,67%

48,89%

44,44%

0,00%

0,00%

Ratarata
2,822
3,733

3,622

40

(kandungan logam berat dan
lainnya)
Saya melakubn daur ulang
terhadap air sisa proses
dan/atau air limbah.

4

Proses produksi tidak
menghasilkan polusi udara
yang berbahaya
(karbondioksida, metana,
nitrogen oksida dan gas rumah
kaca lainya)
Proses produksi tidak
menghasilkanlimbah
pencemar air yang berbahaya
(kandungan logam berat dan
lainnva)
Saya melakukandaur ulang
terhadap air sisa proses
dan/atau air Iimbah.

5

6

F

10

24

%

_22 ,~2%

53,33%

11
24 ,44%

F
%

2
4,44%

5
11,11%

17,78%

8

°

°

0,00%

0,00%

20
44,44%

10
22, 22%

F
%

1
2,22%

2

3

4,44%

6,67%

24
53,33%

15
33,33%

Tabel di atas merupakan rekapitulasi tanggapan responden proses recycle
yang telah dilakukan oleh UMKM Industri Alas Kaki di Kota Bandung.
Sebesar 31,] 1% responden menyatakan setuju bahwa mereka menggunakan
bahan baku yang dapat clidaur ulang. Hal tersebut ditunjukan pemilihan
bah an baku yang selektif dan hanya memilih bahan-bahan yang ramah

lingkungan, Sedangkan sebesar 68,89% respond en menyatakan kurang
setuju bahwa mereka menggunakan bahan baku yang dapat didaur ulang.
Hal tersebut dikarenakan 'bahan baku yang dapat didaur ulang memil iki
harga yang lebih mahal ,dibandingkan bahan biasa, dan mereka tidak
·11

memiliki pengetahuan untuk memilih material yang mernang bisa didaur
ulang atau tidak.
•

-

3,978

2,311

Skor Rata-Rata Struktural (Structure)
Sumber: Hasil pengolahan data (201 7)

•

.

Sebesar 55,.56% responden menyatakan setuju bahwa mereka menggunakan
bahan baku yang tidak mengandung zat berbahaya yang tidak merusak
lingkungan. Hal tersebut ditunjukan pemilihan bahan baku yang selektifdan
hanya memilih bahan-bahan yang ramah lingkungan. Sedangkan sebesar
44,44% responden menyatakan lrurang setuju bahwa mereka menggunakan
bahan baku yang tidak mengandung zat berbahaya yang tidak merusak
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1,889
3,059

lingkungan.

Hal tersebut ditunjukkan dengan ketidaktahuan mereka

mengenai kompoaen .dari .bahan baku yang mereka gunakan, Responden
yan g menyatakao kurang setuju hampir semua memang menjawab kurang
paham mengenai kandungan bahan baku yang sebenarnya.
,.

Sebesar 55,56% responden menyatakan setuju bahwa'proses produksi tidak
in engh asilkan polusi udara yang berbahaya (karbondioksida, metana,
nitrogen, oksida dan gas rumah kaca lainnya). Hal tersebut dikarenakan
proses produksi mereka memang tidak menghasilkan gas berbahaya.
Sedangkan sebesar 44,44% responden menyatakan kurang setuju bahwa
proses produksi tidak

menghasilkan polusi udara yang berbahaya

(karbondioksida, metana, nitrogen, oksida dan gas rumah kaca lainnya). Hal
I

. tersebut ditunjukkan dengan ketidaktahuan mereka mengenai informasi
polusi udara yang dihasilkan. Responden yo/Ig menratakan kurang setuju
hampir 'semua memang menjawab kurang paham mengenai polusi udara
yang scbenarnya.
•

Sebesar 75,56% responden menyatakan setuju bahwa proses produksi tidak
•

I

menghasilkan limbah pencemar air yang berbahaya (kandungan logam berat
dan lainnya). Hal tersebut dikarenakan proses produksi mereka memang
tidak menghasilbn limbah air. Sedangkan sebesar 24,44% responden
menyatakan kurmg setuju bahwa proses produksi tidak menghasiIkan
Iimbah pencemarair yang berbahaya (kandungan logam berat dan lainnya).
Hal tcrsebut dituojukkan dengan ketidaktahuan mereka mengenai informasi
limbah air yang dihasilkan. Responden yang menyatakan kurang setuju
hampir semua memang menjawab kurang paham mengenai limbah
pencemar air yang sebenamya.
•

Sebesar 15,56% respond en menyatakan setuju mereka melakukan daur
uIang terhadap airsisa proses dan/atau air limbah. Hal tersebut dikarenakan
dalam proses produksinya terdapat proses pembersihan air. Sedangkan
sebesar 84,44~ responden menyatakan kurang setuju bahwa mereka
melakukan daur uJang terhadap air sisa proses dan/atan air limbah. Hal
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tersebut dikarenakan proses produksi mereka memang tidak menghasilkan
limbab air. .
~

Sebesar 6,67% respooden menyatakan setuju mereka melakukan konservasi
air seperti membuat sumur resapan, biopori, penampungan air hujan atau
upaya lainnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan terdapatnya penampungan

•

air hujan di beberapa tempat produksi . Sedangkan sebesar 93,33%
responden menyatakan kurang setuju bahwa mereka melakukan konservasi
air seperti membuat slJI!lur resapan, biopori, penampungan air hujan atau
upaya lainnya. Hal tersebut dikarenakan tidak memiliki pengetahuan untuk:
membuat konservasi air, dan mereka merasa itu kurang penting untuk
dilakukan.

Dari ketiga kriteria Green Industry yang diteliti pada sektor industri alas kaki
di Kota Bandung, dapat dilihat bahwa dimensi yang mendapat tanggapan responden
paling tinggi hingga paling rendah adalah recycle. reduce, dan reuse. Kriteria Green

,

Industry sektor industri alas kaki di Kota Bandung memiliki rata-rata nilai sebesar

•

2,749.
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BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN
t"'".- ~ : ! :

_

6.1 Kesimpulan
Keuangan berkelanjutan di Indonesia didefnisikan sebagai dukungan
menyeluruh dan industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang
dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan
hidup.
Tujuan program keuangan berkeJanjutan di Indonesia adalah untuk
meningkatkan daya tahan dan daya saing Lembaga Jasa Keuangan (UK),
menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkan masyarakat, dan berkontribusi
pada komitmen nasional atas pennasalahan pemanasan global (global warming)
melalui aktivitas bisnis yang bersifat pencegahan/mitigasi maupun adaptasi atas
I

•

•

• •

•

-

•

•

pcrubahan iklim meouju ekonomi rendah karbon yang kompetitif.
Salah satu swnbcr pendanaan yang direncanakan mendukung tujuan program
keuangan berkelanjutan adalah pendanaan dengan skema Green Financing, dimana
skema pendanaan ini memotivasi para pengusaha untuk menerapkan indikator

green industry di usaha mel eka yaitu memenuhi indikator reduce, reuse, dan
recycle.
Implementasi pembiayaan/pendanaan dengan skema Green Financing pada
pengrajin di sektor industri alas kaki di Kota Bandung belum dapat dilakukan

•

dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian dimana hanya 7% dari jumlah
responden sebanyak 45 UMKM sektor industri pengolahan alas kaki di Kota
Bandung yang terdaftar di APAI mengaku mengetahui tentang skema pembiayaan

Green Financing atau minimal pernah mendengar mengenai skema tersebut.
Kurangnya sosialisasi menjadi faktor utama mengapa hal ini tcrjadi.
Berdasarkan hasil survey pula dapat diketahui 82% dari responden
menyatakan tidak atau be1um tertarik dengan skema pembiayaan tersebut. AJasan

kurangnya ketertarikan responden terhadap skerna pernbiayaan Green Financing
karena mereka mc:oganggap persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan dengan
skema tersebut cukup sulit untuk diterapkan pacta usaha mereka, dimana salah satu
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syarat yang ditetapbn pemerintah agar pelaku usaha dapat mendapatkan bantuan
pembiayaan dcngan skema tersebut yaitu dimana usaha mereka barns memenuhi
indikator usaha ben.awasan lingkungan yaitu menerapkan sistem reduce, reuse,
dan recycle.
Berdasarkan bcberapa kendala yang terjadi dalam sosialisasi penerapan
skema pernbiayaan Green Financing, dapat dibuat beberapa tahapan yang dapal
dilaksanakan, yaitu:
1) Peningkatan supply pendanaan Keuangan Berkelanjutan
Peningkatan supply pendanaan keuangan berkelanjutan ditujukan untuk
meningkatkan daya saing IlK di Indonesia dalam pengembangan
keuangan berkelanjutan. Peningkatan supply ini mernerlukan dukungan
kebijakan serta insentifuntuk mendorong peningkatan volume pendanaan
sektor

ekOnomi

prioritas

berkelanjutan,

mendorong

inovasi

pcngembangan produk ramah lingkungan hidup, peningkatan kompetensi
dan penyediaan akses informasi serta akses penggunaan dana publik
intemasiooal (global public fund).
2) Peningkatao demand bagi produk Keuangan Berkelanjutan
Salah satu kendala dalam peningkatan pendanaan sektor ekonomi
prioritas yang ramah lingkungan hidup adalah masih kurangnya
pcmahaman pasar/pelaku bisnis mengenai potensi pendanaan proyekproyek ramah lingkungan hidup serta penilaian dan mitigasi risiko dari
proyekprojek tersebut. Kurangnya pemahaman akan manajemen risiko
dan mitigasi yang dapat dilakukan menjadikan pelaku bisnis kurang
antusias uotnk menjadi pelaksana awal (frst movers) dalam proyekproyek ramah lingkungan hidup; selain kurangnya penyebaran infonnasi
dan lessons learned dari pelaksanaan proyekproyek ramah Iingkungan
hidup di ncgara lain.
Untuk IDCDingkatkan pemahaman publik secara umum mengenai
keuangan berkelanjutan

sangat

diperlukan

pelaksanaan

program

kampanye dan sosialisasi yang dilakukan secara berkala, terstruktur dan
tepat sasarao. Kampanye dan sosialisasi ini juga ditujukan untuk
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meningkatkan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan pendanaan
yang ramah lingkungan hidup melalui pendanaan pasar modal dan
penggunaan produkproduk keuangan yang ramah lingkungan hidup.
Kegiatan sosialisasi dan training yang dilakukan secara berkala oleh
lembaga training yang kompeten juga diperlukan untuk meningkatkan
potensi peIaksana proyek ramah lingkungan hidup.
3) Pengawasan Implementasi Keuangan Berkelanjutan serta Koordinasi
dengan Instansi Terkait
Pengawasan implementasi program keuangan berkelanjutan ini dilakukan
melalui upaya penguatan penerapan manajemen risiko, tata kelola
perusahaan dalam aspek lingkungan hidup dan sosiaI, serta mempercepat
aturan pelaksanaan UU Lingkungan Hidup.
Penerapan masing-masing kebijakan diatas, memerlukan kajian yang
menghasilkan kebijakan/regulasi khusus bagi penerapan yang efektifpada masing-

masing bidang

pengawasan

terutarna

perbankan

dan

IKNB

seperti

kebijakan/regulasi manajemen risiko, target peningkatan portofolio pendanaan
sektor ekonomi prioritas berkelanjutan, pelaporan serta pengawasan penerapan
keuangan berkelanjutan dan penilaian tingkat kesehatan perbankanJIKNB. Dalam
bidang pengawasan pasar modal, kebijakanireguJasi khusus yang diperlukan adaJah
kajian

serta

kebijakanlregulasi

terkait

mekanisme

pelaporan

keuangan

berkelanjutan.

6:2 Saran

Saran bagi para pelaku UMKM Sektor Industri Pengolahan Alas Kaki
teutama di Kota Bandung, untuk mendapatkan pendanaan mclalui skema Green

Financing maka disaranbn untuk mulai aware menerapakn indikator green
industry di usaha mereka yaitu menerapkan indikator reduce, reuse, recycle.
replace dan replant.
Selain itu,

penaapan program keuangan berkelanjutan memerluk:an

koordinasi antar pelaku 1.duk: menjamin terciptanya integrasi dan sinergi yang baik
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antara kementerian maupun antara pemerintah pusat dan .daerah. Unsur koordinasi
. .' yang baik dengan semua instansi untuk mencegah beberapa kendala umum (bottle
neck) yang kerap dihadapi dalam setiap pelaksanaan pembangunan.
Beberapa hal utama yang perlu dikoordinasikan terkait penerapan keuangan ..
berkelanjutan di Indonesia adalah:
1) Solusi atas kendala umum (bottle neck) yang kerap dihadapi daIam setiap
pelaksanaan program keuangan berkelanjutan pada masing-masing
kementerian terkait.
2) Penetapan target pendanaanJinvestasi untuk masing-masing sektor
ekonomi prioritas berkelanjutan setiap tahun.
3) Monitoring dan evaluasi pencapaian secara periodik termasuk: periu
dibangunnya sistem teknologi informasi untuk mendukung pengawasan
penerapan keuangan berkelanjutan.
4) Koordinasi kebijakan dan peraturan diharapkan akan menghasilkan poinpoin konkrit untuk menetapkan aturan dan kebijakan yang mendukung
penerapan program keuangan berkelanjutan yang efektif.
5) Pengembangan insentif baik insentif fskal maupun non-fskal termasuk
.penyusunan kajian mengenai pembentukan fund dan instrument insentif
yang sesuai dengan kebutuhan pendanaan/investasi sektor ekonomi
prioritas berkelanjutan.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
.~~.fl:lpit.'~n 1. Instrumen Pae~tian

Danae Pertanyaan Wawancara OJ}(

1) Indonesia sebagai bagian dari negara G-20 berkomitrnen untuk turut
menerapkan perkembangan berkelanjutan sebagai paradigma barn dalam
mengejar pertumbuhan ekonorni. Kami mendengar bahwa sebagai bentuk
partisipasi OJK dalam hal ini, OJK membentuk sebuah roadmap
Keuangan Berkelaojutan (Green Financing). Apa yang dimaksud Green
Financing? Dan apa yang menjadi dasar pembentukan rencana ini?
2) Apa yang menjadi mjuan (apa yang berusaha dicapai) dari rene ana ini?

Sects apa yang menjadi prinsip Green Financing?
3) Berdasarkan roadmap yang dibuat oleh OJK, penerapan rencana iru

dibagi menjadi RPJP (2005-2024) dan RPJM (2015-2019). Bagaimana
reneana strategis y.mg dibuat oleh OJK?
4) Sejauh ini sudah SI01pai pada tahapan apa pelaksanaan rencana Green
Financing ini? Apa yang sudah dilakukan?
5) Apakah ada kebijabn tertentu kbusus bagi Lembaga Jasa Keuangan yang

dirancang oleh OJK terkait Green Financing ini?

6) Apakah ada model yang j elas mengenai pembiayaan dengan skema Green
Financing? Jika ada seperti apa model dengan skema tersebut? Apakah

ada benchmarking model dari negara lain?

7) Apakah OJK SUIbh membangun infrastruktur yang mendukung
terlaksananya rencana Green Financing? (misalkan terkait penyediaan
informasi, kerangb dasar pengaturan dan sistem pelaporan, serta

peningkatan kapasitas praktisi UK)
8) Sasaran strategis dari Keuangan Berkelanjutan terdapat tiga hal :
peningkatan supply; peningkatan demand; peningkatan pengawasan dan
koordinasi implemmtasi. Oari ketiga sasaran tersebut sudah sejauh apa
pencapaiannya?
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9) Fokus Penerapan Green Financing akan kemana dulu? U1vlKM ada pada
prioritas urutan keberapa?
10) Apakah sejauh ini sudah ada ahli yang memberi.kan pemahaman
pengetahuan atau yang rneningkatkan kompetensi sumber daya manusia
pelaku Lembaga Jasa Keuangan? Sarnpai tahap apa OJK menciptakan
para ahli di bidang ini?
11) Apa yang menjadi syarat utama industri atau UMKM yang ingin
menggunakan bantuan pendanaan dengan prinsip Green Financing?
12) Apa yang menjadi kendala urnum terJaksananya reneana Keuangan
berkelanjutan pada prakteknya?
13) Apakah OJK membuka kemungkinan kerjasama riset dalam hal Green
Financing ini?
,.
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