
 
 

MEDIA REPORT  

INDEKS ESG IDX KEHATI 
 

No. 
Media yang menerima 

siaran pers IMPC 
Status 
Berita 

Judul Berita Link Berita 

1 Warta Ekonomi Terbit 
Menapak Jejak Langkah Baru, 
Impack Pratama Masuk Daftar 

Indeks ESG IDX Kehati 

https://wartaekonomi.co.id/read425162/menapak-jejak-langkah-
baru-impack-pratama-masuk-daftar-indeks-esg-idx-kehati 

2 Investor ID Terbit 
Per 1 Juli, Impack Pratama (IMPC) 

Masuk Daftar Indeks ESG IDX 
Kehati 

https://investor.id/market-and-corporate/298193/per-1-juli-
impack-pratama-impc-masuk-daftar-indeks-esg-idx-kehati 

3 Market Bisnis Terbit 
Impack Pratama (IMPC) Masuk Daftar 

Indeks ESG IDX KEHATI 1 Juli 2022 
https://market.bisnis.com/read/20220628/192/1548934/impack-

pratama-impc-masuk-daftar-indeks-esg-idx-kehati-1-juli-2022 

4 Emiten News Terbit 
Menapak Jejak Baru, Impack Pratama 
(IMPC) Masuk Indeks ESG IDX KEHATI 

https://www.emitennews.com/news/menapak-jejak-baru-
impack-pratama-impc-masuk-indeks-esg-idx-kehati 

5 IDX Channel Terbit 
Impack Pratama (IMPC) Masuk Daftar 
Indeks ESG IDX KEHATI, Efektif 1 Juli 

2022 

https://www.idxchannel.com/market-news/impack-pratama-
impc-masuk-daftar-indeks-esg-idx-kehati-efektif-1-juli-2022 



6 Info Bank Terbit 
IMPC Masuk Daftar Indeks ESG IDX 

KEHATI 
https://infobanknews.com/impc-masuk-daftar-indeks-esg-idx-

kehati/ 

7 Berita Satu Terbit 
Impack Pratama Masuk Daftar Indeks 

ESG IDX Kehati 
https://www.beritasatu.com/ekonomi/945119/impack-pratama-

masuk-daftar-indeks-esg-idx-kehati 

8 Republika Terbit 
Per 1 Juli, Impack Pratama Masuk 

Daftar Indeks ESG IDX KEHATI 
https://republika.co.id/berita/re74ye349/per-1-juli-impack-

pratama-masuk-daftar-indeks-esg-idx-kehati 

9 Pasar Dana Terbit 
Terapkan Ekonomi Hijau, IMPC Masuk 

Indeks KEHATI 
https://pasardana.id/news/2022/6/28/terapkan-ekonomi-hijau-

impc-masuk-indeks-kehati/ 

10 Tribun News Terbit 
Impack Pratama Masuk Indeks ESG 

IDX Kehati di BEI 
https://m.tribunnews.com/bisnis/2022/06/29/impack-pratama-

masuk-indeks-esg-idx-kehati-di-bei 

11 Antara News 
Terbit 

 
Impack Pratama masuk daftar indeks 

ESG IDX Kehati 
https://www.antaranews.com/berita/2965621/impack-pratama-

masuk-daftar-indeks-esg-idx-kehati?utm_medium=mobile 

 

 

  



Menapak Jejak Langkah Baru, Impack Pratama Masuk Daftar Indeks ESG IDX Kehati 
Annisa Nurfitriyani – Selasa, 28 Juni 2022, 18:59 WIB 

 
Warta Ekonomi, Jakarta – PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) masuk ke dalam daftar Indeks ESG Sector Leaders IDX Kehati dan Indeks ESG 

Quality 45 IDX Kehati di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang akan mulai berlaku 1 Juli 2022.  

Direktur Utama PT Impack Pratama Industri Tbk, Haryanto Tjiptodihardjo mengatakan bahwa masuknya Perseroan ke dalam indeks ESG IDX 

KEHATI mencerminkan komitmen berkelanjutan Perseroan terhadap praktik lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) berdasarkan model bisnis 

Creating Shared Value (CSV).  

“Pencapaian ini merupakan jejak langkah penting karena akan semakin meningkatkan kesadaran akan kinerja ESG perusahaan di antara para 

pelaku pasar modal,” ujarnya, dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (28/6/2022). Seperti diketahui, PT BEI dan Yayasan Keanekaragaman 

Hayati (KEHATI) meluncurkan dua indeks baru yang dinamakan ESG Sector Leaders IDX KEHATI dan ESG Quality 45 IDX KEHATI pada 20 Desember 



2021. Indeks ESG Sector Leaders IDX Kehati merupakan indeks yang berisikan saham-saham dengan hasil penilaian kinerja ESG di atas rata-rata 

sektornya serta memiliki likuiditas yang baik. 

Sedangkan Indeks ESG Quality 45 IDX Kehati merupakan indeks yang berisikan 45 saham terbaik dari hasil penilaian kinerja ESG dan kualitas 

keuangan perusahaan serta memiliki likuiditas yang baik.  

Kedua indeks tersebut diharapkan dapat mendorong perusahaan tercatat untuk terus meningkatkan praktik keuangan berkelanjutan dengan 

memperhatikan aspek-aspek ESG dalam proses bisnisnya. Haryanto menambahkan bahwa indeks tersebut juga dapat menjadi acuan untuk 

membentuk portofolio investasi di saham- saham emiten yang memiliki penilaian baik bagi investor jangka panjang dan menengah. “Indeks ini 

juga diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan prinsip berkelanjutan yang 

merupakan bagian dari ekonomi hijau,” tambahnya. 

  



Per 1 Juli, Impack Pratama (IMPC) Masuk Daftar Indeks ESG IDX Kehati 
Lona Olavia – Selasa, 28 Juni 2022 | 19:10 WIB 

 
JAKARTA, investor.id – PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) masuk ke dalam daftar Indeks ESG Sector Leaders IDX Kehati dan Indeks ESG 

Quality 45 IDX Kehati di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemberlakuan tersebut akan efektif per 1 Juli 2022. 

 

Direktur Utama IMPC Haryanto Tjiptodihardjo mengatakan bahwa masuknya perseroan ke dalam indeks ESG IDX KEHATI mencerminkan 

komitmen berkelanjutan perseroan terhadap praktik lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) berdasarkan model bisnis Creating Shared Value 

(CSV). 

“Pencapaian ini merupakan jejak langkah penting karena akan semakin meningkatkan kesadaran akan kinerja ESG perusahaan di antara para 

pelaku pasar modal,” imbuhnya dalam keterangan resmi, Selasa (28/6/2022). 

 

Seperti diketahui, BEI dan Yayasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) meluncurkan dua indeks baru yang dinamakan ESG Sector Leaders IDX 

KEHATI dan ESG Quality 45 IDX KEHATI pada 20 Desember 2021. Indeks ESG Sector Leaders IDX Kehati merupakan indeks yang berisikan saham-



saham dengan hasil penilaian kinerja ESG di atas rata-rata sektornya serta memiliki likuiditas yang baik. Sedangkan Indeks ESG Quality 45 IDX 

Kehati merupakan indeks yang berisikan 45 saham terbaik dari hasil penilaian kinerja ESG dan kualitas keuangan perusahaan serta memiliki 

likuiditas yang baik. Kedua indeks tersebut diharapkan dapat mendorong perusahaan tercatat untuk terus meningkatkan praktik keuangan 

berkelanjutan dengan memperhatikan aspek-aspek ESG dalam proses bisnisnya.  

 

Haryanto menambahkan bahwa indeks tersebut juga dapat menjadi acuan untuk membentuk portofolio investasi di saham- saham emiten yang 

memiliki penilaian baik bagi investor jangka panjang dan menengah. Indeks ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk 

meningkatkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan prinsip berkelanjutan yang merupakan bagian dari ekonomi hijau. 

 

Penerbitan indeks ini juga diharapkan mampu mendorong para emiten tak hanya menciptakan laba tetapi juga melakukan upaya pembangunan 

berkelanjutan yang berbasiskan pada enam fundamental, yaitu pelestarian lingkungan, masyarakat, tata kelola perusahaan yang baik, hak asasi 

manusia, perilaku bisnis, serta tenaga kerja dan pekerjaan yang layak. 

 

  



Impack Pratama (IMPC) Masuk Daftar Indeks ESG IDX KEHATI 1 Juli 2022 
Pandu Gumilar – 28 Juni 2022 | 16:08 WIB 

 
Bisnis.com, JAKARTA – PT Impack Pratama Industri Tbk. (IMPC) masuk dalam daftar Indeks ESG Sector Leaders IDX Kehati dan Indeks ESG Quality 

45 IDX Kehati di Bursa Efek Indonesia (BEI) per 1 Juli 2022.  

 

Direktur Utama Impack Pratama Industri Haryanto Tjiptodihardjo mengatakan bahwa masuknya Perseroan ke dalam indeks ESG IDX KEHATI 

mencerminkan komitmen berkelanjutan IMPC terhadap praktik lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) berdasarkan model bisnis Creating 

Shared Value (CSV). “Pencapaian ini merupakan jejak langkah penting karena akan semakin meningkatkan kesadaran akan kinerja ESG 

perusahaan di antara para pelaku pasar modal,” katanya dalam keterangan resmi Selasa (28/6/2022). 

 

Haryanto menambahkan bahwa indeks tersebut dapat menjadi acuan untuk membentuk portofolio investasi saham-saham emiten yang memiliki 

penilaian baik bagi investor jangka panjang dan menengah. “Indeks ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan 

pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan prinsip berkelanjutan yang merupakan bagian dari ekonomi hijau,” imbuhnya.  

Dia berharap penerbitan indeks ini juga mampu mendorong para emiten tak hanya menciptakan laba tetapi juga melakukan upaya pembangunan 

berkelanjutan yang berbasiskan pada enam fundamental yaitu pelestarian lingkungan, masyarakat, tata kelola perusahaan yang baik, hak asasi 

manusia, perilaku bisnis, dan tenaga kerja & pekerjaan yang layak. 

 

Indeks ESG Sector Leaders IDX Kehati merupakan indeks yang berisikan saham-saham dengan hasil penilaian kinerja ESG di atas rata-rata 

sektornya serta memiliki likuiditas yang baik. Sedangkan Indeks ESG Quality 45 IDX Kehati merupakan indeks yang berisikan 45 saham terbaik 



dari hasil penilaian kinerja ESG dan kualitas keuangan perusahaan serta memiliki likuiditas yang baik. Kedua indeks tersebut diharapkan dapat 

mendorong perusahaan tercatat untuk terus meningkatkan praktik keuangan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek-aspek ESG dalam 

proses bisnisnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Menapak Jejak Baru, Impack Pratama (IMPC) Masuk Indeks ESG IDX KEHATI 
Selasa, 28 Juni 2022 

 

EmitenNews.com - PT Impack Pratama Industri Tbk (“Perseroan”) masuk ke dalam daftar Indeks ESG Sector Leaders IDX Kehati dan Indeks ESG 

Quality 45 IDX Kehati di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) efektif per 1 Juli 2022.   

Direktur Utama PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) Haryanto Tjiptodihardjo mengatakan bahwa masuknya Perseroan ke dalam indeks ESG 

IDX KEHATI mencerminkan komitmen berkelanjutan Perseroan terhadap praktik lingkungan, sosial dan tata kelola (“ESG”) berdasarkan model 

bisnis Creating Shared Value (CSV). “Pencapaian ini merupakan jejak langkah penting karena akan semakin meningkatkan kesadaran akan kinerja 

ESG perusahaan di antara para pelaku pasar modal,” imbuhnya. 

Seperti diketahui, PT BEI dan Yayasan Keanekaragaman Hayati (“KEHATI”) meluncurkan dua indeks baru yang dinamakan ESG Sector Leaders IDX 

KEHATI dan ESG Quality 45 IDX KEHATI pada 20 Desember 2021.  

Indeks ESG Sector Leaders IDX Kehati merupakan indeks yang berisikan saham-saham dengan hasil penilaian kinerja ESG di atas rata-rata 

sektornya serta memiliki likuiditas yang baik. Sedangkan Indeks ESG Quality 45 IDX Kehati merupakan indeks yang berisikan 45 saham terbaik 

dari hasil penilaian kinerja ESG dan kualitas keuangan perusahaan serta memiliki likuiditas yang baik.  

 



  

 

Kedua indeks tersebut diharapkan dapat mendorong perusahaan tercatat untuk terus meningkatkan praktik keuangan berkelanjutan dengan 

memperhatikan aspek-aspek ESG dalam proses bisnisnya. 

Haryanto Tjiptodihardjo juga menambahkan bahwa indeks tersebut juga dapat menjadi acuan untuk membentuk portofolio investasi di saham-

saham emiten yang memiliki penilaian baik bagi investor jangka panjang dan menengah. 

Indeks ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan prinsip 

berkelanjutan yang merupakan bagian dari ekonomi hijau. 

Penerbitan indeks ini juga diharapkan mampu mendorong para emiten tak hanya menciptakan laba tetapi juga melakukan upaya pembangunan 

berkelanjutan yang berbasiskan pada enam fundamental yaitu (1) pelestarian lingkungan, (2) masyarakat, (3) tata kelola perusahaan yang baik, 

(4) hak asasi manusia, (5) perilaku bisnis, dan (6) tenaga kerja & pekerjaan yang layak. 

  



Impack Pratama (IMPC) Masuk Daftar Indeks ESG IDX KEHATI, Efektif 1 Juli 2022 
Kunthi Fahmar Sandy – Selasa, 28 Juni 2022 16:24 WIB 

 
IDXChannel  – PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) masuk ke dalam daftar Indeks ESG Sector Leaders IDX Kehati dan Indeks ESG Quality 45 

IDX Kehati di Bursa Efek Indonesia (BEI) efektif per 1 Juli 2022.  

 

Direktur Utama PT Impack Pratama Industri Tbk, Haryanto Tjiptodihardjo mengatakan, masuknya Perseroan ke dalam indeks ESG IDX KEHATI 

mencerminkan komitmen berkelanjutan Perseroan terhadap praktik lingkungan, sosial dan tata kelola (“ESG”) berdasarkan model bisnis Creating 

Shared Value (CSV). “Pencapaian ini merupakan jejak langkah penting karena akan semakin meningkatkan kesadaran akan kinerja ESG 

perusahaan di antara para pelaku pasar modal,” imbuhnya, Selasa (28/6/2022).  

 

Seperti diketahui, PT BEI dan Yayasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) meluncurkan dua indeks baru yang dinamakan ESG Sector Leaders IDX 

KEHATI dan ESG Quality 45 IDX KEHATI pada 20 Desember 2021. Indeks ESG Sector Leaders IDX Kehati merupakan indeks yang  berisikan saham-

saham dengan hasil penilaian kinerja ESG di atas rata-rata sektornya serta memiliki likuiditas yang baik. Sedangkan Indeks ESG Quality 45 IDX 

Kehati merupakan indeks yang berisikan 45 saham terbaik dari hasil penilaian kinerja ESG dan kualitas keuangan perusahaan serta memiliki 



likuiditas yang baik. Kedua indeks tersebut diharapkan dapat mendorong perusahaan tercatat untuk terus meningkatkan praktik keuangan 

berkelanjutan dengan memperhatikan aspek-aspek ESG dalam proses bisnisnya. 

 

Haryanto menambahkan bahwa indeks tersebut juga dapat menjadi acuan untuk membentuk portofolio investasi di sahamsaham emiten yang 

memiliki penilaian baik bagi investor jangka panjang dan menengah. "Indeks ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk 

meningkatkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan prinsip berkelanjutan yang merupakan bagian dari ekonomi hijau," tukas dia. 

 

Penerbitan indeks ini juga diharapkan mampu mendorong para emiten tak hanya menciptakan laba tetapi juga melakukan upaya pembangunan 

berkelanjutan yang berbasiskan pada enam fundamental yaitu pertama pelestarian lingkungan, kedua masyarakat, ketiga tata kelola perusahaan 

yang baik, keempat hak asasi manusia, kelima perilaku bisnis, dan keenam tenaga kerja & pekerjaan yang layak. 

  



Menapak Jejak Langkah Baru, Impack Pratama Masuk Daftar Indeks ESG IDX Kehati 
Annisa Nurfitriyani – Selasa, 28 Juni 2022 18:59 WIB  

 
 

Warta Ekonomi, Jakarta – PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) masuk ke dalam daftar Indeks ESG Sector Leaders IDX Kehati dan Indeks ESG 

Quality 45 IDX Kehati di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang akan mulai berlaku 1 Juli 2022.  

 

Direktur Utama PT Impack Pratama Industri Tbk, Haryanto Tjiptodihardjo mengatakan bahwa masuknya Perseroan ke dalam indeks ESG IDX 

KEHATI mencerminkan komitmen berkelanjutan Perseroan terhadap praktik lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) berdasarkan model bisnis 

Creating Shared Value (CSV).   

“Pencapaian ini merupakan jejak langkah penting karena akan semakin meningkatkan kesadaran akan kinerja ESG perusahaan di antara para 

pelaku pasar modal,” ujarnya, dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (28/6/2022). 

 

Seperti diketahui, PT BEI dan Yayasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) meluncurkan dua indeks baru yang dinamakan ESG Sector Leaders IDX 

KEHATI dan ESG Quality 45 IDX KEHATI pada 20 Desember 2021. Indeks ESG Sector Leaders IDX Kehati merupakan indeks yang berisikan saham-

saham dengan hasil penilaian kinerja ESG di atas rata-rata sektornya serta memiliki likuiditas yang baik. 



 

Sedangkan Indeks ESG Quality 45 IDX Kehati merupakan indeks yang berisikan 45 saham terbaik dari hasil penilaian kinerja ESG dan kualitas 

keuangan perusahaan serta memiliki likuiditas yang baik.  

 

Kedua indeks tersebut diharapkan dapat mendorong perusahaan tercatat untuk terus meningkatkan praktik keuangan berkelanjutan dengan 

memperhatikan aspek-aspek ESG dalam proses bisnisnya.  Haryanto menambahkan bahwa indeks tersebut juga dapat menjadi acuan untuk 

membentuk portofolio investasi di saham- saham emiten yang memiliki penilaian baik bagi investor jangka panjang dan menengah. “Indeks ini 

juga diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan prinsip berkelanjutan yang 

merupakan bagian dari ekonomi hijau,” tambahnya. 

  



IMPC Masuk Daftar Indeks ESG IDX KEHATI 
Rezkiana Nisaputra – Selasa 28 Juni 2022 

 
 

Jakarta – PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) masuk ke dalam daftar Indeks ESG Sector Leaders IDX Kehati dan Indeks ESG Quality 45 IDX 

Kehati di Bursa Efek Indonesia (BEI) efektif per 1 Juli 2022. 

 

Direktur Utama PT Impack Pratama Industri Tbk, Haryanto Tjiptodihardjo mengatakan, masuknya Perseroan ke dalam indeks ESG IDX KEHATI 

mencerminkan komitmen berkelanjutan Perseroan terhadap praktik lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) berdasarkan model bisnis Creating 

Shared Value (CSV). 

 

“Pencapaian ini merupakan jejak langkah penting karena akan semakin meningkatkan kesadaran akan kinerja ESG perusahaan di antara para 

pelaku pasar modai,” ujarnya dikutip 28 Juni 2022. 

 

Seperti diketahui, PT BEI dan Yayasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) meluncurkan dua indeks baru yang dinamakan ESG Sector Leaders IDX 

KEHATI dan ESG Quality 45 IDX KEHATI pada 20 Desember 2021. Indeks ESG Sector Leaders IDX Kehati merupakan indeks yang berisikan saham 

saham dengan hasil penilaian kinerja ESG di atas rata rata sektornya serta memiliki likuiditas yang baik. 

 



Sedangkan Indeks ESG Guality 45 IDX Kehati merupakan indeks yang berisikan 45 saham terbaik dari hasil penilaian kinerja ESG dan kualitas 

keuangan perusahaan serta memiliki likuiditas yang baik. Kedua indeks tersebut diharapkan dapat mendorong perusahaan tercatat untuk terus 

meningkatkan praktik keuangan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek-aspek ESG dalam proses bisnisnya. 

 

Haryanto menambahkan bahwa indeks tersebut juga dapat menjadi acuan untuk membentuk portofolio investasi di saham saham emiten yang 

memiliki penilaian baik bagi investor jangka panjang dan menengah. Indeks ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk 

meningkatkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan prinsip berkelanjutan yang merupakan bagian dari ekonomi hijau. 

 

Penerbitan indeks ini juga diharapkan mampu mendorong para emiten tak hanya menciptakan laba tetapi juga melakukan upaya pembangunan 

berkelanjutan yang berbasiskan pada enam fundamental yaitu (1) pelestarian lingkungan, (2) masyarakat, (3) tata kelola perusahaan yang baik, 

(4) hak asasi manusia, (5) perilaku bisnis, dan (6) tenaga kerja & pekerjaan yang layak.  

  



Impack Pratama Masuk Daftar Indeks ESG IDX Kehati  
Lona Olavia – Selasa, 28 Juni 2022 | 20:46 WIB 

 
Jakarta, Beritasatu.com – PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) masuk ke dalam daftar Indeks ESG Sector Leaders IDX Kehati dan Indeks ESG 

Quality 45 IDX Kehati di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemberlakuan tersebut akan efektif per 1 Juli 2022. 

 

Direktur Utama IMPC Haryanto Tjiptodihardjo mengatakan bahwa masuknya perseroan ke dalam indeks ESG IDX Kehati mencerminkan 

komitmen berkelanjutan perseroan terhadap praktik lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) berdasarkan model bisnis Creating Shared Value 

(CSV). “Pencapaian ini merupakan jejak langkah penting karena akan semakin meningkatkan kesadaran akan kinerja ESG perusahaan di antara 

para pelaku pasar modal,” imbuhnya dalam keterangan resmi, Selasa (28/6/2022). 

 

Seperti diketahui, BEI dan Yayasan Keanekaragaman Hayati (Kehati) meluncurkan dua indeks baru yang dinamakan ESG Sector Leaders IDX Kehati 

dan ESG Quality 45 IDX Kehati pada 20 Desember 2021. Indeks ESG Sector Leaders IDX Kehati merupakan indeks yang berisikan saham-saham 

dengan hasil penilaian kinerja ESG di atas rata-rata sektornya serta memiliki likuiditas yang baik.  

Sedangkan Indeks ESG Quality 45 IDX Kehati merupakan indeks yang berisikan 45 saham terbaik dari hasil penilaian kinerja ESG dan kualitas 

keuangan perusahaan serta memiliki likuiditas yang baik. Kedua indeks tersebut diharapkan dapat mendorong perusahaan tercatat untuk terus 

meningkatkan praktik keuangan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek-aspek ESG dalam proses bisnisnya. 

 



Haryanto menambahkan bahwa indeks tersebut juga dapat menjadi acuan untuk membentuk portofolio investasi di saham- saham emiten yang 

memiliki penilaian baik bagi investor jangka panjang dan menengah. Indeks ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk 

meningkatkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan prinsip berkelanjutan yang merupakan bagian dari ekonomi hijau. 

 

Penerbitan indeks ini juga diharapkan mampu mendorong para emiten tak hanya menciptakan laba tetapi juga melakukan upaya pembangunan 

berkelanjutan yang berbasiskan pada enam fundamental, yaitu pelestarian lingkungan, masyarakat, tata kelola perusahaan yang baik, hak asasi 

manusia, perilaku bisnis, serta tenaga kerja dan pekerjaan yang layak. 

   



Per 1 Juli, Impack Pratama Masuk Daftar Indeks ESG IDX KEHATI  
Novita Intan – Selasa 28 Jun 2022 23:39 WIB 

 
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Impack Pratama Industri Tbk masuk dalam daftar Indeks ESG Sector Leaders IDX Kehati dan Indeks ESG Quality 

45 IDX Kehati di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 1 Juli 2022.  

 

Direktur Utama Impack Pratama Industri Haryanto Tjiptodihardjo mengatakan masuknya Perseroan ke dalam indeks ESG IDX KEHATI 

mencerminkan komitmen berkelanjutan IMPC terhadap praktik lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) berdasarkan model bisnis Creating 

Shared Value (CSV). 

 

“Pencapaian ini merupakan jejak langkah penting karena akan semakin meningkatkan kesadaran akan kinerja ESG perusahaan di antara para 

pelaku pasar modal,” ujarnya dalam keterbukaan informasi, Selasa (28/6/2022). 

 

Menurutnya indeks tersebut dapat menjadi acuan untuk membentuk portofolio investasi saham-saham emiten yang memiliki penilaian baik bagi 

investor jangka panjang dan menengah. 

 



“Indeks ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan prinsip 

berkelanjutan yang merupakan bagian dari ekonomi hijau,” ucapnya. 

 

Dia berharap penerbitan indeks ini juga mampu mendorong para emiten tak hanya menciptakan laba tetapi juga melakukan upaya pembangunan 

berkelanjutan yang berbasiskan pada enam fundamental yaitu pelestarian lingkungan, masyarakat, tata kelola perusahaan yang baik, hak asasi 

manusia, perilaku bisnis, dan tenaga kerja & pekerjaan yang layak. 

 

PT BEI dan Yayasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) meluncurkan dua indeks baru yang dinamakan ESG Sector Leaders IDX Kehati dan ESG 

Quality 45 IDX KEHATI pada 20 Desember 2021. Indeks ESG Sector Leaders IDX Kehati merupakan indeks yang berisikan saham-saham dengan 

hasil penilaian kinerja ESG di atas rata-rata sektornya serta memiliki likuiditas yang baik. Sedangkan Indeks ESG Quality 45 IDX Kehati merupakan 

indeks yang berisikan 45 saham terbaik dari hasil penilaian kinerja ESG dan kualitas keuangan perusahaan serta memiliki likuiditas yang baik. 

Kedua indeks tersebut diharapkan dapat mendorong perusahaan tercatat untuk meningkatkan praktik keuangan berkelanjutan dengan 

memperhatikan aspek-aspek ESG dalam proses bisnisnya. 

  



Terapkan Ekonomi Hijau, IMPC Masuk Indeks KEHATI 
Aziz - Selasa, 28 Juni 2022 17:22  

  
Pasardana.id - PT Impack Pratama Industri Tbk (IDX: IMPC) masuk ke dalam daftar Indeks ESG Sector Leaders IDX KEHATI dan Indeks ESG Quality 

45 IDX Kehati di Bursa Efek Indonesia (BEI), efektif per 1 Juli 2022. 

 

Direktur Utama IMPC, Haryanto Tjiptodihardjo mengatakan, bahwa masuknya IMPC ke dalam indeks ESG IDX KEHATI mencerminkan komitmen 

berkelanjutan Perseroan terhadap praktik lingkungan, sosial dan tata kelola berdasarkan model bisnis Creating Shared Value (CSV). 

“Pencapaian ini merupakan jejak langkah penting karena akan semakin peningkatkan kesadaran akan kinerja ESG perusahaan di antara para 

pelaku pasar modal,” imbuh dia kepada media, Selasa (27/6/2022). 

 

Seperti diketahui, BEI dan Yayasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) meluncurkan dua indeks baru yang dinamakan ESG Sector Leaders IDX 

KEHATI dan ESG Quality 45 IDX KEHATI pada 20 Desember 2021 lalu. 

 

Indeks ESG Sector Leaders IDX KEHATI merupakan indeks yang berisikan saham-saham dengan hasil penilaian kinerja ESG di atas rata-rata 

sektornya serta memiliki likuiditas yang baik. 

 



Sedangkan Indeks ESG Quality 45 IDX KEHATI merupakan indeks yang berisikan 45 saham terbaik dari hasil penilaian kinerja ESG dan kualitas 

keuangan perusahaan serta memiliki likuiditas yang baik. Kedua indeks tersebut diharapkan dapat pendorong perusahaan tercatat untuk terus 

meningkatkan praktik keuangan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek-aspek ESG dalam proses bisnisnya. 

 

Haryanto menambahkan, bahwa indeks tersebut juga dapat menjadi acuan untuk membentuk portofolio investasi di saham-saham emiten yang 

memiliki penilaian, baik bagi investor jangka panjang dan menengah. Indeks ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk 

meningkatkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan prinsip berkelanjutan yang merupakan bagian dari ekonomi hijau. 

 

Selain itu, lanjutnya, penerbitan indeks ini juga diharapkan mampu mendorong para emiten tak hanya menciptakan laba, tetapi juga melakukan 

upaya pembangunan berkelanjutan yang berbasiskan pada enam fundamental, yaitu; pelestarian lingkungan, masyarakat, tata kelola 

perusahaan yang baik, hak asasi manusia, perilaku bisnis, dan tenaga kerja & pekerjaan yang layak.   



Impack Pratama Masuk Indeks ESG IDX Kehati di BEI  
Seno Tri Sulistiyono – Rabu, 29 Juni 2022 14:28 WIB 

 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) masuk ke dalam daftar Indeks ESG Sector Leaders IDX Kehati dan Indeks 

ESG Quality 45 IDX Kehati di Bursa Efek Indonesia (BEI) efektif per 1 Juli 2022.  

 

Direktur Utama PT Impack Pratama Industri Haryanto Tjiptodihardjo mengatakan, masuknya Perseroan ke dalam indeks ESG IDX Kehati 

mencerminkan komitmen berkelanjutan perseroan terhadap praktik lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) berdasarkan model bisnis Creating 

Shared Value (CSV).  

 

“Pencapaian ini merupakan jejak langkah penting karena akan semakin meningkatkan kesadaran akan kinerja ESG perusahaan di antara para 

pelaku pasar modal," kata Haryanto dalam keterangannya, Rabu (29/6/2022). 

BEI dan Yayasan Keanekaragaman Hayati (Kehati) meluncurkan dua indeks baru yang dinamakan ESG Sector Leaders IDX KEHATI dan ESG Quality 

45 IDX Kehati pada 20 Desember 2021.  

 



Indeks ESG Sector Leaders IDX Kehati merupakan indeks yang berisikan saham-saham dengan hasil penilaian kinerja ESG di atas rata-rata 

sektornya serta memiliki likuiditas yang baik. Sedangkan Indeks ESG Quality 45 IDX Kehati merupakan indeks yang berisikan 45 saham terbaik 

dari hasil penilaian kinerja ESG dan kualitas keuangan perusahaan serta memiliki likuiditas yang baik.  

 

Haryanto menilai, indeks tersebut juga dapat menjadi acuan untuk membentuk portofolio investasi di saham - saham emiten yang memiliki 

penilaian baik bagi investor jangka panjang dan menengah.  

 

"Indeks ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan prinsip 

berkelanjutan yang merupakan bagian dari ekonomi hijau," paparnya. 

  



Impack Pratama masuk daftar indeks ESG IDX Kehati 
Citro Atmoko – Selasa, 28 Juni 2022 18:36 WIB 

 
 
  



 


