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Jakarta, 20 Desember 2021 - Bursa Efek Indonesia (BEI) bekerja sama dengan 

Yayasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) resmi merilis dua indeks baru berbasis 

Environment, Sosial, dan Governance (ESG) yang bernama ESG Sectors Leaders IDX 

KEHATI dan ESG Quality 45 IDX KEHATI. Kedua indeks ini diluncurkan guna 

mendorong keuangan berkelanjutan di Pasar Modal serta mempertimbangkan investasi 

berbasis ESG yang makin menjadi perhatian baik di pasar global maupun domestik.  

ESG Sectors Leaders IDX KEHATI adalah kumpulan saham yang memiliki hasil 

penilaian kinerja ESG di atas rata-rata sektornya, serta mempunyai likuiditas industri yang 

mengacu pada IDX Industrial Classification (IDX-IC). Sementara itu, ESG Quality 45 

IDX KEHATI  adalah 45 saham terbaik yang dinilai dari hasil penilaian hasil kinerja ESG 

dan kualitas keuangan Perusahaan serta memiliki likuiditas yang baik. Kedua indeks ini 

diharapkan dapat mendorong perusahaan tercatat untuk meningkatkan praktik keuangan 

berkelanjutan dan menerapkan ESG dalam proses bisnisnya.  

 



 

Di dalam 45 perusahaan tercatat tersebut di antaranya terdapat PT Elang Mahkota 

Teknologi Tbk (EMTK) dan PT Surya Citra Media Tbk (SCMA). Kedua perusahaan 

ini dalam menjalankan bisnisnya juga telah aktif untuk menerbitkan laporan 

keberlanjutan sejak tahun lalu.  

Direktur Utama BEI, Inarno Djajadi, menyampaikan bahwa di masa yang akan datang, 

dua indeks tersebut dapat menjadi acuan dalam penciptaan produk investasi berbasis 

indeks ESG seperti reksa dana dana indeks dan exchange traded fund sehingga 

memberikan kemudahan bagi para investor yang ingin berinvestasi pada perusahaan yang 

menerapkan prinsip ESG yang baik.  

Peluncuran dua indeks baru berbasis ESG tersebut juga dilakukan sejalan serta 

sebagai bentuk dukungan terhadap komitmen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam 

mendorong penerapan keuangan berkelanjutan di pasar modal yang tertuang dalam 

Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II Tahun 2021-2025. Selengkapnya 

liputan acara tersebut dapat dilihat dalam video berikut ini.  

 
Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi: 

Telepon : +62 21 7278 2066 

Faksimili  : +62 21 7278 2194 

Alamat surat elektronik 

 

: corsec@emtek.co.id 

 

 

https://www.vidio.com/watch/2392593-bei-bersama-kehati-rilis-indeks-baru-bernama-esgq-45-idx-dan-esg-sector-leaders-idx

