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BAB I 

PENJELASAN STRATEGI KEBERLANJUTAN 

1.1 Latar Belakang 

Pandemi Covid-19 yang ditetapkan pada bulan Maret 2020 mengakibatkan meningkatnya 

tekanan ekonomi dan sosial masyarakat. Pembatasan kegiatan usaha dan mobilitas 

membawa dampak perlambatan ekonomi yang berimbas langsung kepada industri secara 

keseluruhan dan tak terkecuali Industri Perusahaan Pembiayaan. Industri perusahaan 

pembiayaan sangat terpengaruh oleh keadaan makro ekonomi dan kondisi internal industri. 

Bagi perusahaan pembiayaan, belum pulihnya kegiatan ekonomi masyarakat tentunya 

menjadi beban tersendiri. Menurunnya daya beli masyarakat membuat perusahaan 

pembiayaan harus menyesuaikan aktivitas usahanya. Resiko yang dihadapi oleh pelaku 

industri jasa pembiayaan adalah turunnya kualitas kredit, terganggunya likuiditas dan 

menurunnya profitabilitas perusahaan. 

 

Kondisi makro ekonomi yang kurang baik ini juga direspon oleh perbankan dengan 

mengambil kebijakan sangat “prudent” untuk memberikan pasokan dana khususnya bagi 

perusahaan pembiayaan. Kebijakan ini tentunya membawa dampak yang signifikan bagi 

kelangsungan operasional perusahaan pembiayaan. PT. Bentara Sinergies Multifinance 

(untuk selanjutnya disebut “Perusahaan) sebagai salah satu perusahaan pembiayaan yang 

tidak berafiliasi dengan bank, ATPM atau perusahaan asing juga menghadapi kendala utama 

yaitu terhentinya pasokan dana dari industri perbankan yang selama 10 tahun terakhir ini 

menjadi sumber pendanaan utama dalam memenuhi kebutuhan modal kerja perusahaan.  

 

Kedua kondisi tersebut mengharuskan Perusahaan mengambil langkah strategis dengan 

menghentikan kegiatan pembiayaan di triwulan II-2020 (April sampai dengan Juni 2020). 

Penghentian kegiatan pembiayaan dengan dua pertimbangan yaitu mengurangi resiko yang 

timbul dari pembiayaan baru selama masa pandemi dikarenakan kemampuan konsumen 

untuk membayar angsurannya menurun dan tidak didukungnya pendanaan Perusahaan dari 

perbankan, dimana Panin Bank, sebagai satu-satu sumber pendanaan perusahaan, 

menghentikan pasokan pendanaannya. Ketiadaan pasokan pendanaan terus berlanjut 

hingga triwulan III-2020. Pada periode ini perusahaan melakukan aktivitas kegiatan 

pembiayaan konsumen dengan mengandalkan dana internal perusahaan yang jumlahnya 

sangat terbatas. Pemegang saham juga sudah berupaya memberikan suntikan modal kerja 

perusahaan, seperti yang sudah direncanakan dalam Rencana Bisnis 2020 akan dilakukan di 

bulan September 2020 tetapi tidak terealisasi dan direncanakan kembali  pada 2021. 

 

1.2 Strategi Keberlanjutan 

Sesuai dengan POJK No.051/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi 

Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Perusahaan berkomitmen 

mendukung program Keuangan Berkelanjutan dari pemerintah. Sebagai perusahaan 

pembiayaan dengan target market mayoritas masyarakat golongan menengah ke bawah, 
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perusahaan sedang mengkaji berbagai alternatif penyaluran pembiayaan yang 

memperhatikan aspek tanggung jawab sosial (financial inclusion) dan perlindungan 

lingkungan hidup yang disesuaikan dengan kondisi internal perusahaan.   

 

Ada dua strategi besar yang sudah, sedang dan akan dijalankan perusahaan di tahun 2020 

dan di tahun-tahun berikutnya. Perusahaan fokus pada pembenahan internal dan 

reorganisasi perusahaan dengan melakukan pengembangan SDM, penyesuaian struktur 

organisasi, manajemen risiko, tata kelola dan SOP (Standard Operating Procedure) yang 

sesuai dengan prinsip penerapan keuangan berkelanjutan.  Strategi yang kedua yaitu 

pengembangan teknologi ke arah digitalisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

proses bisnis yang dijalankan perusahaan. Perusahaan juga berusaha untuk meningkatkan 

kompetensi karyawan agar dapat memanfaatkan teknologi informasi demi kemudahan 

tugas dan peran yang diembannya. 

 

1.3 Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 2020 

Ditengah kondisi keuangan perusahaan yang kurang baik, perusahaan masih tetap berusaha 

menjalankan rencana aksi keuangan berkelanjutan yang telah dibuat. Perusahaan belum 

mampu mengembangkan produk pembiayaan yang sejalan dengan penerapan keuangan 

berkelanjutan disebabkan terbatas pendanaan perusahaan dari perbankan. Selain itu, 

karena portofolio produk pembiayaan perusahaan terkait dengan dunia otomotif, dimana 

produk-produk otomotif yang berwawasan lingkungan seperti sepeda motor dan mobil 

listrik belum diproduksi dan dipasarkan secara masal maka perusahaan belum dapat 

mengembangkan produk/jasa pembiayaan seperti yang sudah direncanakan sebelumnya.  

 

Perusahaan lebih fokus pada pengembangan kapasitas internal perusahaan dan 

penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/atau standar prosedur 

operasional (Standard Operating Procedure). Di dalam rangka mewujudkan Green Financing, 

Perusahaan telah melakukan upaya pelaksanaan efisiensi operasional kepada seluruh unit 

kerja (Divisi, Kantor Wilayah, dan Kantor Cabang). Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan 

disiplin dan pemantauan yang ketat terhadap penggunaan listrik, telepon, air, bahan bakar 

kendaraan operasional, barang cetakan, dan alat tulis kantor. Proses perubahan budaya 

perusahaan akan terus dilakukan, baik internalisasi maupun eksternalisasi budaya 

perusahaan, diantaranya: 

1. Program paperless, yaitu program efisiensi penggunaan kertas dalam penyampaian 

memo dan surat. 

2. Program Piket Karyawan, yaitu program efisiensi penggunaan lsitrik dan air yang terbagi 

dalam 2 jenis : Early Duty dan Late Duty. 

3. Mengurangi penggunaan alat makan dan minum sekali pakai, dimana setiap karyawan 

membawa dan menggunakan perangkat makan yang bisa digunakan berkali – kali 

(reusable) seperti botol minum, kotak bekal, sendok, dan sedotan bambu atau stainless 

steel. 
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4. Membuang dan memisahkan sampah kantor sesuai jenisnya seperti kertas dan plastik 

serta memanfaatkan kertas recycle  untuk print dan fotocopy. 
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BAB II 

IKHTISAR KINERJA ASPEK KEBERLANJUTAN 

Berikut ikthtisar kinerja aspek keberlanjutan perusahaan dari aspek Ekonomi, Sosial dan 

Lingkungan Hidup. 

Tabel 1. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan 

 
 

Dari aspek ekonomi bisa dilihat dari nilai pembiayaan  selama tahun 2020 sebesar Rp. 99,5 

miliar mengalami penurunan sebesar 59,9% dibandingkan nilai pembiayaan di tahun 2019 

yang mencapai Rp. 248,4 miliar.  Tahun 2019 perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 

151 miliar kemudian tahun 2020 kerugian perusahaan turun menjadi Rp. 77,4 miliar. Dari 

aspek sosial dapat dilihat dari berkurangnya jumlah karyawan, pada akhir tahun 2019 

sebanyak 1.430 orang menjadi 916 di akhir tahun 2020. Dari aspek Lingkungan, penggunaan 

(biaya) air dan listrik selama tahun 2020 sebesar 1,3 miliar mengalami penurunan sebesar 

Rp. 732 juta atau 35,32%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETERANGAN 2019 2020

ASPEK EKONOMI

Nilai Pembiayaan 248.370.525.000      99.517.514.000    

Jumlah Kontrak (Unit) 29.003                      18.076                  

Pendapatan 126.952.351.914      129.652.921.428  

Beban 321.711.052.277      207.027.564.870  

Laba (Rugi) 77.374.643.442-        151.076.772.246  

ASPEK SOSIAL (Keternagakerjaan)

Jumlah Karyawan 1.430                        916                       

Rasio Perpindahan Karyawan 69,63% 85,58%

ASPEK LINGKUNGAN HIDUP

Biaya (Penggunaan) Air  dan Listrik 2.072.643.020          1.340.630.619      
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BAB III 

PROFIL PERUSAHAAN 

 

3.1 Visi dan Misi Keuangan Berkelanjutan Perusahaan 

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya senantiasa mengacu pada Visi dan Misi 

yang dimilikinya sebagai berikut: 

3.1.1 Visi 

Menjadi perusahaan pembiayaan pilihan 

3.1.2 Misi 

1. Memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada Konsumen. 

2. Membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan. 

3. Menumbuhkan sikap profesionalisme bagi seluruh jajaran organisasi 

3.1.3 Nilai Nilai Perusahaan 

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi, Perusahaan menerapkan Nilai - Nilai 

Perusahaan dalam bentuk akronim dan dinamakan LIFE yang terdiri atas kata – kata:  

Lead By Example (Kepemimpinan melalui keteladanan) 

Integrity (Integritas) 

Fast (Kecepatan) 

Enhancement (Peningkatan terus menerus) 

3.1.4 Visi Keuangan Berkelanjutan 

Sejalan dengan visi, misi dan nilai-nilai perusahaan, dalam hal implementasi RAKB 

2021 maka perusahaan menetapkan visi keuangan berkelanjutan sebagai berikut: 

“Menjadi perusahaan yang tetap eksis di dalam industri jasa keuangan dengan segala 

potensi dan keunggulan yang dimilikinya dengan tetap berusaha menjalankan prinsip-

prinsp keuangan berkelanjutan” 

3.1.5 Misi Keuangan Berkelanjutan 

Misi perusahaan dalam implementasi keuangan berkelanjutan yaitu: 

a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM dalam rangka mendukung 

implementasi keuangan berkelanjutan. 

b. Memberikan wawasan baru kepada semua pemangku kepentingan perusahaan 

akan pentingnya implementasi keuangan berkelanjutan 

c. Meningkatkan efisiensi aktivitas operasional dengan tujuan mendukung 

operasional perusahaan yang memberdayakan lingkungan. 

d. Menciptakan dan mengembangan produk dan/ atau jasa pembiayaan yang sejalan 

dengan penerapan keuangan berkelanjutan. 

 

3.2 Informasi Umum Perusahaan 

PT. Bentara Sinergies Multifinance (BESS Finance) merupakan perubahan nama dari Adrindo 

Executive Finance sehubungan perubahan struktur permodalan , kepemilikan kepengurusan 

sejak tahun 2008. Sejak perubahan kepemilikan dan nama perusahaan menjadi Bess 
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Finance, Perusahaan terus berkembang dengan pesat dan saat ini menjadi salah satu 

perusahaan pembiayaan nasional yang tidak berafiliasi dengan bank atau ATPM otomotif. 

Susunan Pemegang Saham  

BESS Finance saat ini dimiliki oleh individu – individu yang memiliki reputasi usaha sangat 

baik dalam berbagai bidang usaha di Indonesia 

 
Manajemen Perusahaan 

Perusahaan dikelola oleh Manajemen Perusahaan yang profesional dan   berpengalaman 

dalam bidang perusahaan pembiayaan: 

 Dewan Komisaris 

 Komisaris Utama  : Benny Wennas 

 Komisaris   : Ardy Salim 

 Komisaris Independen : Jenni Kusmiadi 

 Direksi 

 Direktur Utama  : Antawinarta 

 Direktur    : Rudi Soenario 

 Direktur    : Bachtiar Nuruddin 

 Direktur    : Hari Soehartono 

 

Baik anggota Dewan Komisaris maupun Direksi telah lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit 

and proper test) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga telah memenuhi ketentuan sesuai 

POJK nomor 30/POJK.05/2014 pasal 10 dan 19. 

 

Alamat Perusahaan 

Kantor Pusat perusahaan beralamat di Hermina Tower Lantai 15-16 Kav. B/10 Kemayoran.  

Jl. HBR Motik No.4 RW 10 Gunung Sahari Selatan  
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Perusahaan memiliki 9 Kantor Wilayah (Regional Office) di Indonesia  

(Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Sumbagut, Sumbagsel, Kalimantan, Sulawesi)  

 

3.2.1 Skala Usaha 

Tabel 2. Posisi Keuangan Perusahaan 

 

Jumlah aset perusahaan tahun 2020 mencapai Rp 472,5 miliar mengalami penurunan 

sebesar Rp. 180,7 miliar atau 27,66% dibandingkan jumlah aset tahun 2019 yang sebesar Rp 

653,2 miliar. Penurunan terbesar terjadi pada aset perusahaan yang berupa Piutang 

Pembiayaan, hal ini disebabkan tidak adanya aktifitas pembiayaan baru selama triwulan II 

2020 dan tidak tercapainya target pembiayaan baru di Triwulan III dan IV karena hanya 

mengandalkan dana internal perusahaan.  Jumlah liabilitas perusahaan tahun 2020 sebesar 

Rp 407,5 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp.103,3 miliar atau sebesar 20,23% dari 
tahun 2019 yang mencapai Rp. 510,8 miliar. Penurunan ini sebagian besar disebabkan 
menurunnya pendanaan dari pihak perbankan. Sedangkan ekuitas perusahaan tahun 2020 
sebesar Rp. 65 miliar menurun 54,34% dari tahun 2019 sebesar Rp. 142,4 miliar, yang 
disebabkan kerugian yang dialami perusahaan selama tahun 2020. 

 

3.2.2 Demografi Karyawan 

Per 31 Desember 2020, jumlah karyawan perusahaan mencapai 916 orang mengalami 

penurunan sebanyak 35,94% dibandingkan jumlah karyawan per 31 Desember 2020. Profil 

demografi karyawan dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini. 

 

Tabel 3. Pergerakan Jumlah Karyawan Dalam 5(Lima) Tahun Terakhir 2016-2020 

 
 

Tabel 4. Perputaran Karyawan 2019-2010 

  Tahun 2019 Tahun 2020 

Jumlah Karyawan Awal Tahun              1.965               1.456  

Penambahan                 647                  505  

Mengundurkan Diri              1.180               1.011  

Pensiun/Meninggal                     2                      4  

Jumlah Kary out              1.182               1.015  

Jumlah Akhir Karyawan              1.430                  916  

% Turn Over 69,6% 85,6% 

 
 
 

KETERANGAN 2020 2019 Selisih %

ASET 472,494,426,895   653,197,058,556  (180,702,631,661) -27.66%

LIABILITIES 407,470,241,406   510,798,229,624  (103,327,988,218) -20.23%

EKUITAS 65,024,185,489     142,398,828,932  (77,374,643,443)   -54.34%

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 472,494,426,895   653,197,058,556  (180,702,631,661) -27.66%
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Tabel 5. Demografi Karyawan Berdasarkan Gender 

 
 
Tabel 6. Demografi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi/Jabatan 

 
 
Tabel 7. Demografi Karyawan Berdasarkan Wilayah 

 
 

Tabel 8. Demografi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan 
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Tabel 9. Demografi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian 

 
 

Tabel 10. Demografi Karyawan Berdasarkan  Rentang Usia 

 
 

Tabel 11. Demografi Karyawan Berdasarkan Masa Kerja 

 
 

3.2.3 Wilayah Operasional, Kantor Cabang dan Kantor Selain Kantor Cabang 

Saat ini perusahaan memiliki jaringan kantor pemasaran di 9 (Sembilan) wilayah Indonesia 

yaitu Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Sumbagut, Sumbagsel, Kalimantan, Sulawesi.  

Dengan 60 Kantor dengan status Kantor Cabang (KC) dan 21 Kantor dengan status Kantor 

Selain Kantor Cabang (KSKC). Berikut daftar 81 Kantor Cabang dan Kantor Selain Kantor 

Cabang. 
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Tabel 12. Daftar Kantor Cabang (KC) dan Kantor Selain Kantor Cabang (KSKC) 

 



 

11 

3.2.4 Kegiatan Bisnis yang Dijalankan 

Perusahaan memperoleh ijin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan 
kegiatan usaha pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan 
kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. 

Perusahaan saat ini fokus pada kegiataan usaha pembiayaan Multiguna.  Dengan fokus pada 
produk multiguna barang untuk pembelian motor dan mobil bekas. 
 

3.2.5 Keanggotaan Asosiasi 
Perusahaan sudah menjadi anggota Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).  
Banyak manfaat yang dirasakan menjadi anggota APPI bagi perusahaan, pertukaran 
informasi yang berhubungan dengan masalah-masalah yang terjadi pada industri 
perusahaan pembiayaan memberikan arahan yang seluas-luasnya bagi perusahaan dalam 
menjalankan bisnis. Manajemen (Komisaris, Direksi dan Karyawan) sangat aktif mengikuti 
kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh APPI antara lain seminar, pelatihan dan program 
serifikasi dan lain-lain. 
 
3.2.6 Perubahan Signifikan di Tahun 2020 
Menyikapi perubahan kondisi eksternal dan peraturan-peraturan yang telah dibuat Otoritas 

Jasa Keuangan untuk usaha perusahaan pembiayaan selama masa pandemi maka 

manajemen melakukan penyesuaian Rencana Bisnis 2020 yang telah dibuat. Seiring dengan 

ditetapkan pandemi Covid-19 di bulan Maret 2020, perusahaan mengambil langkah 

strategis dengan menghentikan kegiatan pembiayaan pada triwulan II 2020. Penghentian 

kegiatan pembiayaan dengan pertimbangan mengurangi resiko yang timbul dari 

pembiayaan baru selama masa pandemi dikarenakan kemampuan konsumen untuk 

membayar angsurannya menurun dan tidak didukungnya pendanaan Perusahaan dari 

perbankan, yang saat ini hanya bersumber dari Panin Bank. Perusahaan sudah dan akan 

terus menjalankan program efisiesi di semua divisi guna menekan biaya operasional antara 

lain : 

a. Melakukan review terhadap beberapa fungsi kerja yang dapat digabung di kantor cabang, 

kantor wilayah dan kantor pusat. 

b. Revitalisasi jaringan usaha. Evaluasi performance dari seluruh jaringan kantor perusahaan 

termasuk fungsi dari Kantor wilayah yang ada. 

c. Pemenuhan SDM sesuai dengan kuota dari masing-masing divisi dengan standar 

produktivitas yang telah ditetapkan. 

d. Pengaturan Work Form Home (WFH) secara bergiliran sesuai dengan anjuran pemerintah 

sekaligus mengurangi biaya operasional Perusahaan. 

e. Meningkatkan efisiensi biaya operasional perusahaan. 
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BAB IV 
PENJELASAN DIREKSI 

 
4.1 Tantangan Pemenuhan Strategi Keberlanjutan 
Beratnya kondisi perusahaan bukan penghalang untuk menunjukan komitmen dalam 

mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan yang telah ditetapkan regulator. Meskipun 

kegiatan operasional perusahaan tidak memberi dampak langsung yang signifikan terhadap 

lingkungan, tetapi perusahaan berkomitmen untuk turut berpartisipasi mendukung 

pencapaian tujuan keberlanjutan melalui kegiatan usaha perusahaan. Perusahaan 

menerbitkan Laporan Keberlanjutan 2020 dan membuat Rencana Aksi Keuangan 

Berkelanjutan 2021 sebagai landasan untuk mewujudkan komitmen tersebut. Terdapat 

beberapa kendala dalam merealisasikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang telah 

dibuat perusahaan antara lain: 

1. Tidak adanya unit/satuan kerja pelaksana pengelola Aksi Keuangan Berkelanjutan, 

sehingga program-program yang sudah direncanakan tidak terlaksana, tidak termonitor 

dan tidak terukur keberhasilan.  

2. Kondisi keuangan perusahaan yang kurang baik saat ini sehingga pelaksanaan program 

aksi keuangan berkelanjutan tidak berjalan optimal. 

3. Masih rendahnya pemahaman manajemen dan karyawan mengenai penerapan 

keuangan berkelanjutan sehingga diperlukannya pelatihan dan edukasi secara berkala 

sehingga pemahaman akan pentingnya Aksi Keuangan Berkelanjutan semakin baik. 

 
4.2 Penerapan Keuangan Berkelanjutan 

Adapun aktivitas dari penerapan Program Keuangan Berkelanjutan adalah sebagai 

berikut: 

1. Pembentukan unit khusus pengelola keuangan berkelanjutan 

Pedoman Teknis POJK No. 51/POJK.03/2017 menyebutkan bahwa dalam rangka 

penyesuaian struktur organisasi dapat dilakukan dengan menambah tupoksi Keuangan 

Berkelanjutan pada unit yang sudah ada atau menambah unit khusus yang 

menjalankan program−program Keuangan Berkelanjutan. Perusahaan memutuskan 

untuk membentuk unit/satuan kerja pelaksana yang mengelola seluruh aktivitas 

keuangan berkelanjutan dengan Divisi Operation sebagai Divisi yang akan 

berkoordinasi dengan divisi lain. 

2.  Penyusunan Pedoman Perusahaan Keuangan Berkelanjutan 

Dalam rangka memastikan penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan selaras dengan 

berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai Keuangan Berkelanjutandan 

ketentuan yang berlaku mengenai isu sosial dan lingkungan hidup, dibutuhkan suatu 

pedoman sebagai panduan bagi unit pengelola keuangan berkelanjutan. 
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3. Pelaksanaan edukasi internal bekerjasama dengan pihak eksternal seperti regulator 

dan lembaga/instansi lainnya. 

a. Peningkatan kapasitas pengurus terkait Penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan 

b. Peningkatan kompetensi karyawan satuan kerja Aksi Keuangan Berkelanjutan 

c. Melakukan pelatihan kepada kredit analis 

d. Pelatihan penyusunan Laporan Keberlanjutan 

e. Kampanye peduli lingkungan kepada karyawan perusahaan 

 

4.3 Strategi Pencapaian Target 
Dalam kondisi perekonomian yang normal sebelum terjadinya pandemik, peluang usaha di 

dalam industri pembiayaan masih prospektif. Jumlah penduduk yang sangat besar dimana 

sebagian besar masuk dalam target pasar produk pembiayaan perusahaan dan didukung 

oleh kompetensi manajemen yang telah berpengalaman serta didukung penuh oleh pihak 

perbankan untuk pendanaannya, perusahaan memiliki keyakinan untuk tetap bisa eksis di 

industri pembiayaan dengan memberikan layanan pembiayaan kepada masyarakat.   

 

Perusahaan meyakini jika program-program yang dikeluarkan pemerintah untuk 

menanggulangi pandemi berjalan dengan baik maka permintaan terhadap produk-produk 

pembiayaan akan segera pulih. Kepercayaan perbankan untuk memberikan pendanaan 

kepada perusahaan pembiayaan tentunya kembali normal.  Oleh karena itu Perusahaan 

akan terus memperbaiki seluruh proses bisnis untuk mengantisipasi pertumbuhan bisnis 

perusahaan di masa datang. 

 
Ada dua strategi besar yang sudah, sedang dan akan dijalankan perusahaan di tahun 2020 

dan di tahun-tahun berikutnya. Perusahaan fokus pada pembenahan internal dan 

reorganisasi/memperkuat kemampuan organisasi perusahaan dengan melakukan 

pengembangan SDM, penyesuaian struktur organisasi, manajemen risiko, tata kelola dan 

SOP (Standard Operating Procedure) yang sesuai dengan prinsip penerapan keuangan 

berkelanjutan.  Strategi yang kedua yaitu pengembangan teknologi ke arah digitalisasi untuk 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses bisnis yang dijalankan perusahaan.  
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BAB V 
TATA KELOLA KEBERLANJUTAN 

 
5.1 Uraian Tugas Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan 

Aksi Keuangan Berkelanjutan dipimpin oleh Direksi Perusahaan, yang bertanggung jawab 

terhadap pengelolaan Aksi Keuangan Berkelanjutan secara keseluruhan. Rincian unit/satuan 

kerja pelaksana sebagai berikut: 

Pejabat Tugas & Wewenang 

Operation  a. Bertanggung jawab terhadap Direksi terhadap 

Pengelolaan Program Aksi Keuangan Berkelanjutan 

secara keseluruhan. 

b. Mengelola Program Aksi Keuangan Berkelanjutan  

c. Menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan  

d. Memproyeksikan Pertumbuhan Penyaluran Kredit 

kepada Kegiatan Usaha Berkelanjutan 

e. Menyusun laporan Aksi Keuangan Berkelanjutan 

Finance dan Accounting a. Support Penyusunan Rencana Aksi Keuangan 

Berkelanjutan  

b. Memonitoring Pelaksanaan Aksi Keuangan 
Berkelanjutan  

c. Pelaporan Bulanan Realisasi Penyaluran Kredit 
       kepada Kegiatan Usaha Kategori Berkelanjutan 

Sysdur a. Menyusun Pedoman Perusahaan Aksi Keuangan 

Berkelanjutan Perusahaan 

b. Melakukan review dan rekomendasi terkait aspek 

kepatuhan terhadap Program Aksi Keuangan 

Berkelanjutan  

Risk Management a. Menyusun Pedoman Perusahaan Aksi Keuangan 

Berkelanjutan bersama sysdur 

b. Melakukan monitoring risiko kredit dan risiko 

lainnya terkait penerapan Aksi Keuangan 

Berkelanjutan  

HRD-GA a. Melakukan rekruitmen untuk unit/satuan kerja 

pelaksana pengelola keuangan berkelanjutan 

(apabila diperlukan) 

b. Melakukan pelatihan peningkatan kompetensi 
       terkait Program Aksi Keuangan Berkelanjutan 

bekerja sama dengan ekternal.  
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Marketing dan Business 
Development 

a. Review produk/jasa keuangan berkelanjutan 

b. Review Cost & Benefit produk/jasa keuangan 

berkelanjutan. 

c. Review feasibility study produk keuangan 

berkelanjutan. 

d. Review market share dan marketing intelligence 

e. Dibuatnya SOP dan Rencana Kerja pemasaran 

produk/jasa keuangan berkelanjutan. 

b. Diluncurkannya minimal 1 produk dan atau jasa 

keuangan berkelanjutan 

c. Penyaluran kredit kepada Kegiatan Usaha 

Berkelanjutan 

Operation a. Melakukan Publikasi via email, banner, sosial 

media. 

b. Mengadakan program terkait CSR. 

c. Koordinasi penyusunan laporan keberlanjutan. 

Operation Memastikan semua aktivitas terinformasikan kepada 

semua jajaran pemegang saham, komisaris, BOD dan 

pegawai perusahaan, dan masyarakat (aspek 

keterbukaan). 

 
5.2 Pengembangan Kompetensi Manajemen 

Perusahaan memfasilitasi program pengembangan sumber daya manusia mulai dari level 

teratas hingga bawah sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam menciptakan SDM yang 

unggul dan berdaya saing. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif 

terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja SDM yang dimiliki Perseroan. Prioritas 

pengembangan kapasitas internal akam difokuskan pada pelatihan dan peningkatan 

kompetensi karyawan terhadap Aksi keuangan berkelanjutan menggunakan alokasi 

sumber dana dari dana pelatihan karyawan sebesar 2% dari total biaya karyawan 

perusahaan.. 
 

5.3 Pengelolaan Risiko Berkelanjutan 

Penerapan manajemen risiko bertujuan menjaga modal Perseroan, meningkatkan nilai 

Perseroan, mengoptimalkan profil risk-return, mendukung proses pengambilan keputusan 

serta melindungi reputasi Perseroan. Sesuai dengan POJK NO. 1/POJK.05/2015 tertanggal 26 

Maret 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. 

 

Untuk Manajemen Risiko, Perusahaan melakukan pengelolaan risiko melalui penerapan 5 

(lima) pilar manajemen risiko secara efektif sesuai POJK nomor 1/POJK.05/2015 atas 7 risiko 

yang diatur dalam POJK nomor 10/POJK.05/2014.  
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Adapun 5 (lima) pilar penerapan manajemen risiko oleh Perusahaan yaitu: 

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris: 

Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan turut berperan aktif dalam melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen risiko. Bentuk pengawasan aktif Direksi 

dalam hal penerapan manajemen risiko pada Perusahaan meliputi: 

a. Melakukan penyempurnaan terhadap proses Manajemen Risiko dengan melihat history 

kejadian-kejadian yang muncul di tahun sebelumnya serta memperkirakan risiko-risiko 

yang akan muncul di masa datang akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal 

maupun internal Perusahaan yang dapat mempengaruhi kecukupan permodalan, profil 

risiko, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko; 

b. Melakukan evaluasi terhadap profil risiko Perusahaan secara berkala yang dilakukan 

melalui mekanisme MPR (Monthly Performance Review) dengan mengacu pada KPI 

Berbasis Risiko; 

c. Menetapkan parameter penerapan program APU & PPT berdasarkan tingkat risiko 

dimana penerapan program APU & PPT berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

(POJK) nomor 12/POJK.01/2017 perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan 

Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan 

d. Dewan Komisaris menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait 

dengan kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun oleh Direksi 

 

2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko: 

Dalam rangka menerapkan Manajemen Risiko yang efektif, Perusahaan telah memiliki 

kebijakan dan prosedur untuk setiap produk yang telah dikeluarkan, dimana semua produk 

yang dikeluarkan serta proses bisnis yang dijalankan memperhatikan risiko – risiko yang 

terkait dengan produk dan bisnis proses tersebut. Dengan demikian kegiatan usaha tetap 

dapat dikendalikan pada tingkat risiko yang bersedia diambil (Risk Appetite) maupun pada 

tingkat dan jenis risiko secara maksimum yang ditetapkan (Risk Tolerance) dalam rangka 

mencapai sasaran kerja Perusahaan secara optimal. 

 

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko: 

 Perusahaan mengidentifikasi dan mengukur seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap 

produk dan aktivitas bisnis Perusahaan, serta melakukan pemantauan terhadap besarnya 

risiko dan kepatuhan terhadap limit yang telah ditetapkan. Hasil pemantauan dilaporkan 

secara berkala kepada Direksi dalam rangka pengendalian risiko yang diperlukan. Adapun 

proses manajemen risiko berupa kegiatan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan 

pengendalian risiko dilakukan atas 7 (tujuh) risiko sesuai dengan POJK nomor 

10/POJK.05/2014 yaitu: 

a. Risiko Strategi 

 Proses Manajemen Risiko terkait dengan risiko strategi dilihat berdasarkan risiko 

bawaannya yaitu kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis dan posisi 
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startegis Perusahaan. Proses identifikasi serta pengukuran terhadap kesesuaian strategi 

dengan lingkungan bisnis dilihat berdasarkan persiapan Perusahaan dalam 

mengembangkan bisnis dengan memperhatikan tingkat kebutuhan masyarakat baik itu 

kebutuhan untuk konsumsi maupun produktif serta kemungkinan munculnya risiko dari 

pengembangan bisnis tersebut. Sedangkan dalam rangka melakukan identifikasi dan 

pengukuran terhadap posisi strategis Perusahaan maka Perusahaan melihat tingkat 

kompetisi dengan kompetitor yang ada berdasarkan aspek business volume, business 

quality, dan business profitability. 

 Dalam rangka melakukan Manajemen dan Pengendalian untuk risiko strategi maka 

Perusahaan menyusun rencana bisnis Perusahaan yang menjadi dasar Perusahaan dalam 

menjalankan strategi untuk pertumbuhan bisnis Perusahaan serta melakukan 

pemantauan terhadap penerapan rencana bisnis yang sudah ditetapkan oleh 

Perusahaan. Proses Manajemen Risiko untuk risiko strategi dilakukan oleh setiap Divisi 

yang melakukan kegiatan bisnis sehari-hari dimana dalam hal ini adalah Divisi Marketing, 

Divisi Credit Initiation, Divisi Operations, dan Divisi Collection 

b. Risiko Operasional 

 Proses Identifikasi terhadap risiko operasional dilihat berdasarkan risiko bawaan yang 

terdapat pada risiko operasional tersebut, dimana dalam hal ini adalah kompleksitas 

Perusahaan, Sistem teknologi dan informasi, kecurangan dan permasalahan hukum, 

serta gangguan terhadap proses bisnis Perusahaan. Tingkat risiko terkait dengan 

kompleksitas Perusahaan dilihat berdasarkan produktifitas sumber daya manusia yang 

ada, pemenuhan terhadap struktur organisasi yang ditetapkan, serta adanya 

pengembangan produk dari kategori produk yang sudah dikeluarkan sebelumnya 

dengan melihat tingkat kebutuhan masyarakat. Identifikasi dan pengukuran yang dilihat 

dari aspek Sistem Informasi dan Teknologi dilihat berdasarkan tingkat keandalan serta 

pengembangan teknologi informasi dalam rangka mendukung bisnis Perusahaan, 

pengembangan teknologi informasi di implementasikan dengan adanya pengembangan 

aplikasi berbasis mobile sehingga proses bisnis dapat berjalan lebih cepat. Identifikasi 

dan pengukuran terhadap risiko bawaan kecurangan dan permasalahan hukum serta 

gangguan terhadap bisnis Perusahaan dilihat berdasarkan jumlah kejadian serta 

besarnya kerugian yang muncul baik secara materil maupun non materil yang 

ditimbulkan berdasarkan kejadian tersebut. 

c. Risiko Aset dan Liabilitas 

 Dalam melakukan pengendalian terhadap timbulnya risiko aset dan liabilitas maka 

Perusahaan senantiasa melakukan evaluasi serta pengkinian kebijakan dalam memantau 

perkembangan kualitas dan eksposur aset dan liabilitas yang mempunyai potensi akibat 

adanya risiko suku bunga. Perusahaan juga senantiasa menjaga tingkat solvabilitas yang 

baik dan dalam hal ini, Perusahaan menerapkan kebijakan matching antara kegiatan 

lending dan funding, dan menjaga tingkat gearing ratio jauh dibawah ketentuan 

peraturan yang berlaku yaitu maksimal 10 kali. 
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d. Risiko Kepengurusan 

 Dalam melakukan pengendalian terhadap munculnya risiko kepengurusan maka 

Perusahaan melakukan evaluasi terhadap tugas dan tanggung jawab untuk masing-

masing pengurus, dimana tugas dan tanggung jawab tersebut nantinya akan dilakukan 

evaluasi kembali sesuai dengan perkembangan bisnis Perusahaan. Selain melakukan 

evaluasi terhadap tugas dan tanggung jawab pengurus, maka untuk meminimalisir 

adanya risiko kepengurusan, setiap pengurus Perusahaan akan mengikuti pelatihan atau 

seminar secara berkala agar dapat terus menambah pengetahuan serta tambahan 

informasi terkait dengan industri pembiayaan. 

e. Risiko Tata Kelola 

 Perusahaan melakukan evaluasi terhadap pedoman penerapan Tata Kelola Perusahaan 

Yang Baik. Perusahaan juga melakukan review terkait dengan adanya tugas serta 

tanggung jawab setiap fungsi yang ada pada Perusahaan, sehingga mencegah terjadinya 

benturan kepentingan setiap fungsi-fungsi tersebut. 

f. Risiko Dukungan Dana (Permodalan) 

 Perusahaan senantiasa melakukan evaluasi terhadap pemenuhan aspek permodalan 

sesuai ketentuan yang berlaku (POJK 35/POJK.05/2018 Bab XVIII Pasal 87 mengenai 

Ekuitas) dan antisipasi penambahan ekuitas baik secara organik maupun tambahan 

setoran modal baru. 

g. Risiko Pembiayaan 

 Untuk mengurangi risiko pembiayaan maka Perusahaan fokus kepada lini pembiayaan 

dengan tingkat risiko yang moderat serta memiliki profitability yang cukup tinggi. Untuk 

menjaga kualitas piutang pembiayaan maka Perusahaan melakukan peningkatan 

terhadap standar pengetahuan sumber daya manusia terutama yang memiliki fungsi 

sebagai pemutus pemberian pembiayaan. Evaluasi terkait dengan batas wewenang 

pembiayaan juga dilakukan dimana batas wewenang pembiayaan ditentukan 

berdasarkan kualitas pembiayaan yang diputuskan. Pemenuhan terhadap tenaga ahli 

penagihan yang memiliki kualitas yang lebih baik juga terus dilakukan dengan 

mengikutsertakan karyawan penagihan pada program ujian sertifikasi profesi penagihan 

yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. 

 

4. Sistem Informasi Manajemen Risiko 

Perusahaan memiliki sistem informasi manajemen risiko yang berisikan profil risiko 

Perusahaan. Laporan profil risiko menggambarkan risiko-risiko yang melekat dalam kegiatan 

bisnis Perusahaan termasuk penerapan manajemen dan pengendalian atas masing-masing 

jenis risiko berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan penerapan serta 

penilaian tingkat risiko Perusahaan. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Risiko 

dilakukan dengan melakukan pencatatan terhadap kejadian yang terjadi dalam operasional 

Perusahaan dengan menggunakan LED (Lost Event Database) yang nantinya akan dilengkapi 

juga dengan KRI (Key Risk Indicators) dan RCSA (Risk Control Self-Assessment) sebagai media 

dalam mengelola risiko terutama risiko operasional. 
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5. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh 

Sistem pengendalian intern pada Perusahaan menggunakan prinsip pertahanan 3 lapis (the 

3 lines of defense), dimana dalam prinsip pertahanan 3 lapis ini membedakan antara fungsi-

fungsi pemilik risiko (risk owners) terhadap fungsi yang menangani risiko (managing risks), 

dan antara fungsi-fungsi yang mengawasi risiko (overseeing risks) dengan fungsi-fungsi yang 

memastikan implementasi manajemen risiko secara independen (independent assurance). 

Sistem pertahanan 3 Lapis ini adalah sistem pertahanan internal organisasi Perusahaan yang 

secara sederhana dikelompokan sebagai berikut: 

a. Pertahanan Lapis Pertama 

 Pertahanan lapis pertama dilaksanakan oleh setiap unit bisnis yang melakukan aktivitas 

operasional Perusahaan sehari-hari terutama yang merupakan garis depan atau ujung 

tombak Perusahaan, dalam hal ini adalah Divisi Marketing, Divisi Credit Initiation, Divisi 

Operations, dan Divisi Collection. Peran pertahanan lapis pertama juga dilaksanakan oleh 

Divisi lainnya yang terlibat langsung dalam aktivitas operasional Perusahaan. Setiap 

Divisi dalam lapis pertama memiliki peranan sebagai berikut: 

 Melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan atas risiko-risiko 

melekat sesuai dengan aktivitas usaha yang dilakukan. 

 Memastikan adanya lingkungan pengendalian (control environment) yang kondusif di 

dalam masing-masing setiap unit bisnis. 

 Menerapkan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan sewaktu menjalankan 

peran dan tanggung jawab dalam hal mencapai pertumbuhan bisnis Perusahaan. 

Setiap tindakan yang dilakukan serta keputusan yang diambil dalam menunjang bisnis 

Perusahaan, maka setiap unit bisnis diharapkan secara penuh kesadaran 

mempertimbangkan faktor risiko yang kemungkinan akan terjadi. 

 Setiap Divisi yang menjadi lapis pertahanan pertama harus mampu menunjukan 

bahwa adanya pengendalian internal yang efektif di setiap masing-masing Divisi, dan 

juga adanya pemantauan dan transparansi terhadap efektifitas pengendalian internal 

tersebut. 

b. Pertahanan Lapis Kedua 

 Pertahanan lapis kedua dijalankan oleh fungsi manajemen risiko dan kepatuhan dimana 

dalam hal ini Direktorat yang memiliki fungsi tersebut adalah Direktorat Risk 

Management & Compliance. Divisi Risk Management & Compliance mempunyai peran 

dan tanggung jawab sebagai berikut: 

 Bertanggung jawab dalam mengembangkan dan memantau implementasi 

manajemen risiko Perusahaan secara keseluruhan. 

 Melakukan pengawasan terhadap bagaimana fungsi bisnis dilaksanakan dalam 

koridor kebijakan manajemen risiko dan prosedur-prosedur standar operasional 

yang telah ditetapkan oleh Perusahaan. 

 Memantau dan melaporkan risiko-risiko Perusahaan secara menyeluruh kepada 

organ Perusahaan. 
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c. Pertahanan Lapis Ketiga 

 Pertahanan lapis ketiga dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dimana SKAI 

merupakan bagian internal Perusahaan yang bersifat independen terhadap fungsi-fungsi 

lainnya. SKAI memiliki fungsi sebagai berikut:  

 Melakukan evaluasi terhadap rancang bangun dan implementasi manajemen risiko 

secara keseluruhan. 

 Memastikan bahwa pertahanan lapis pertama dan lapis kedua berjalan sesuai dengan 

yang diharapkan. 

Sistem pertahanan 3 lapis yang diterapkan Perusahaan dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 1. Pertahanan 3 Lapis 
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BAB VI 

 KINERJA KEBERLANJUTAN 

 

6.1 Membangun Budaya Keberlanjutan 

Proses pemahaman budaya keberlanjutan akan terus dilakukan kepada semua pemangku 

kepentingan. Harus ditanamkan bahwa keberlanjutan usaha perusahaan dihasilkan dari 

keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. 

 

6.2 Kinerja Ekonomi 

Kinerja keberlanjutan dari aspek ekonomi dapat dilihat dari kinerja bisnis dan laporan 

keuangan perusahaan selama tahun 2019-2020. Menyikapi perubahan kondisi eksternal dan 

peraturan-peraturan yang telah dibuat Otoritas Jasa Keuangan untuk usaha perusahaan 

pembiayaan selama masa pandemi maka pada manajemen melakukan penyesuaian 

Rencana Bisnis 2020 yang telah dibuat dan diserahkan ke Otoritas Jasa Keuangan pada bulan 

Juni 2020. Pokok-pokok realisasi penyesuaian Rencana Bisnis 2020 yang telah dibuat sebagai 

berikut: 

6.2.1 Volume Penyaluran Pembiayaan  

Sesuai dengan laporan penyesuaian rencana bisnis 2020 yang sudah disampaikan, 

manajemen menetapkan penyesuaian total target volume pembiayaan baru tahun 2020 

diturunkan sebesar 23,32% atau sebesar Rp.106,8 Milyar. Dari 457,95 Milyar sehingga 

menjadi Rp. 351,15 Milyar.   

Tabel 13. Target dan Realisasi Volume Pembiayaan Baru (dalam jutaan rupiah) 

 

Realisasi pembiayaan baru pada triwulan I 2020 sebesar Rp. 72,7 Milyar atau mencapai 

77,90% dari target yang ditetapkan di awal. Hal ini menunjukan bahwa sebelum masa 

pandemi secara internal perusahaan tidak terdapat kendala yang berarti dalam pencapaian 

target volume pembiayaan baru. Seiring dengan ditetapkan pandemi Covid-19 di bulan 

Maret 2020, perusahaan mengambil langkah strategis dengan menghentikan kegiatan 

pembiayaan pada triwulan II 2020. Penghentian kegiatan pembiayaan dengan 

pertimbangan: 

a. Mengurangi resiko yang timbul dari pembiayaan baru selama masa pandemi dikarenakan 

kemampuan konsumen untuk membayar angsurannya menurun. 

b. Tidak didukungnya pendanaan Perusahaan dari perbankan, yang saat ini hanya 

bersumber dari Panin Bank. 

Pada triwulan III dan IV perusahaan melajutkan kembali aktivitas pembiayaan tetapi karena 

tidak ada dukungan pendanaan dari perbankan membuat pencapaian target pembiayaan 

baru tidak tercapai. Aktivitas pembiayaan hanya mengandalkan dana internal perusahaan 

yang jumlahnya sangat terbatas sehingga pencapaian target pembiayaan hanya mencapai 
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15,47% di triwulan III dan 5,92% di triwulan IV. Sehingga secara total selama tahun 2020, 

pembiayaan baru hanya mencapai Rp. 99,52 Milyar atau 28,34% dari target yang 

ditetapkan. Manajemen telah melakukan negoisasi kepada perbankan untuk dapat 

memberikan plafon pendanaan kembali namun hingga saat ini belum terealisasi. 

 

6.2.2 Profitabilitas Usaha  

Selama tahun 2020 pendapatan perusahaan terus menurun hal ini terkait penurunan jumlah 

piutang pembiayaan akibat kebijakan perusahaan untuk menyesuaikan pembiayaan baru 

dengan ketersediaan dana. Biaya (opex) mengalami penurunan karena perusahaan 

melakukan efisiensi diberbagai sisi termasuk perubahan fungsi kantor jaringan usaha dan 

rasionalisasi SDM. 
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Rugi Operasi Tahun 2020 Sebesar Rp. 77,3 Miliar mengalami penurunan sebesar Rp. 117,3 

Miliar atau sebesar 60% dari Rugi Operasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 194,7 MIliar. 

Penurunan Rugi Operasi tersebut didapat dari adanya peningkatan Pendapatan Pembiayaan 

– bersih sebesar Rp. 9,5 Miliar atau 8% dari periode sebelumnya, dan disatu sisi perseroan 

berhasil melakukan efisiensi di Beban Keuangan sebesar Rp. 12,5 Miliar atau 16% dari bulan 
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sebelumnya dan terjadi penurunan Biaya Umum dan Administrasi sebesar Rp. 114,6 Miliar 

atau 36%.  

6.2.3 Evaluasi Jaringan Usaha 

Sesuai dengan perubahan rencana bisnis yang sudah dibuat Perusahaan sebelumnya, untuk 

tahun 2020 Perusahaan tidak melakukan pembukaan jaringan kantor yang baru dan lebih 

memilih strategi untuk lebih mengoptimalkan performance dari jaringan kantor yang ada. 

Per September 2020 jumlah Kantor Cabang (KC) menjadi 60 kantor dan Kantor Selain Kantor 

Cabang (KSKC) menjadi 21 kantor. 

Tabel 14. Jumlah Jaringan Kantor 2019-2020 

Status Perijinan Kantor 2019 2020

Kantor Cabang 60 60

Kantor Selain Kantor Cabang 21 21

Total Jaringan Kantor 81 81  

Pada tahun 2021 perusahaan akan tetap mempertahankan jumlah jaringan kantor yang 

ada saat ini. Perusahaan akan melakukan evaluasi dari seluruh KSKC yang ada, jika tidak 

membukukan profit dan tidak ada potensi untuk berkembang di masa datang maka akan 

dilakukan merger ke kantor cabang terdekat. 

6.2.4 Program Restrukturisasi Pembiayaan Konsumen 

Untuk membantu konsumen Perusahaan yang terkena dampak dari wabah Covid-19, 

Perusahaan telah mengeluarkan program restrukturisasi pembiayaan konsumen sesuai 

aturan dari pemerintah. Restrukturisasi pembiayaan terkait dampak Covid-19 adalah 

program yang ditujukan untuk melakukan perubahan terhadap struktur pembiayaan, 

dalam hal ini restrukturisasi perpanjangan tenor dan perubahan nilai angsuran konsumen 

dengan tujuan memberikan keringan kepada konsumen.  Jenis restrukturisasi (keringanan) 

yang diberikan sebagai berikut: 

a. Perpanjangan Jangka Waktu (Tenor) 

b. Penundaan Sebagian Pembayaran (grace period) 

Tabel 15. Program Restrukturisasi Perusahaan 

 

Sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebanyak 12.552 konsumen telah mendapatkan 

persetujuan untuk mendapatkan keringanan pembayaran angsuran dengan perincian: 

sebanyak 12.228 Konsumen diberikan penundaan sebagian pembayaran (grace periode) dan 

325 konsumen diberikan perpanjangan jangka waktu (tenor) pembiayaan. Konsumen yang 
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dapat mengikuti program ini telah diseleksi secara ketat, sehingga program ini tepat sasaran 

dan dampak dari program ini tidak terlalu signifikan mengganggu likuiditas Perusahaan 

 

Selain itu, kinerja keberlanjutan dari aspek ekonomi perusahaan juga berdampak 
pembayaran pajak perusahaan sebagai kontribusi bagi negara. Jumlah pajak yang 
dibayarkan perusahaan di tahun 2019 mencapai Rp. 7,8 miliar dan 2020 sebesar Rp. 3,6 
miliar. 

Tabel 16.  Pembayaran Pajak Perusahaan 

 
 

 

6.3 Aspek Lingkungan Hidup 

Kinerja keberlanjutan dari aspek lingkungan hidup dapat dilihat dari penggunaan material 

(contohnya kertas), air, dan energi (listrik) dalam kegiatan dan operasi perusahaan. 

Kebijakan penggunaan kertas sebagai material penting dalam kegiatan operasional 

perusahaan diterapkan dengan penggunaan kertas bolak balik dan saat ini sedang disiapkan 

sistem/teknologi yang dapat mengurangi atau bahkan tidak menggunakan kertas (paperless) 

dalam proses bisnis perusahaan seperti penyampaian surat atau memo internal. Untuk air, 

Perusahaan menggunakan air tanah dan air yang disalurkan dari Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM). Sedangkan listrik diambil dari sumber PT PLN (Persero). Pengelolaan air dan 

listrik di kantor pusat  mengikuti kebijakan pengelola gedung, tempat dimana Perusahaan 

menyewakan ruang untuk perkantorannya. Perseroan tidak mencatatkan penggunaan  air 

dan listrik dalam volume. Pencatatan dilakukan dalam bentuk biaya yang dikeluarkan per 

bulan dari setiap kantor cabang (direkap pada pengeluaran setiap regional) dan kantor 

pusat. Berikut disampaikan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam penggunaan air dan 

listrik selama tahun 2019-2020. 

Tabel 17.  Biaya Penggunaan Air dan Listrik 
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6.4 Aspek Sosial 

Kinerja keberlanjutan dari aspek sosial dapat dilihat dari sisi sumber daya manusia dalam hal 

ini karyawan perusahaan.  Salah satu kunci keberhasilan Perusahaan adalah kemampuan 

karyawan dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. Oleh karena itu Perusahaan selalu 

memastikan bahwa karyawan memiliki kompetensi dalam melakukan pekerjaannya.  Untuk 

mendukung target dan tujuan perusahaan di tahun 2020 maka Divisi Human Capital akan 

melaksanakan program pelatihan untuk memaksimalkan potensi dan kinerja Karyawan.  

Program pelatihan di tahun 2020 merupakan program terintegrasi dan bertahap sehingga 

diharapkan karyawan Perusahaan memiliki kemampuan multi tasking. Berikut daftar 

program pelatihan yang dilaksanakan selama tahun 2020 disesuaikan dengan kondisi 

pandemi. 

 

Pengadaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia tahun 2020 dan 2021 

disesuaikan dengan kondisi perusahaan serta masih diberlakukan pembatasan di masa 

pandemik Covid-19, dimana belum bisa melakukan tatap muka, sehingga pendidikan dan 

pelatihan dilakukan melalui virtual meeting. Perusahaan membagi program pelatihan 

menjadi dua, berdasarkan penyelenggaraannya, yaitu:  

1. Pelatihan Internal, yaitu pelatihan yang dilakukan oleh Perusahaan secara internal antara 

lain: Orientasi/ Refreshment, yaitu Orientasi yang bertujuan untuk pelatihan yang 

diterima oleh setiap karyawan baru baik level staff, head, BM/Kiosk Head terkait dengan 

tugas dan tanggung jawabnya dan Refreshment yang bertujuan untuk penyegaran 

kembali bagi karyawan yang sudah bergabug mengenai tugas dan tanggung jawabnya. 

Pelatihan ini ditujukan agar Karyawan diperlengkapi dengan pengetahuan teknis 

mengenai bagaimana menjalankan kegiatan operasional di outlet dimana materi yang 

diberikan tidak hanya terbatas pada pengetahuan umum mengenai perusahaan tetapi 

juga pengetahuan teknis sesuai dengan divisi yang bersangkutan.  

2. Pelatihan Eksternal, yaitu pelatihan yang dilakukan oleh Perusahaan bekerjasama dengan 

pihak eksternal sebagai pemateri atau penyelenggara, yang meliputi: 

a. Sertifikasi SPPI 

Perusahaan yang merupakan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK 

menyertakan Karyawan Perusahaan untuk mengikuti program Sertifikasi yang 

dipersyaratkan melalui POJK NO.29/POJK.05/2014 antara lain:  

 Diklat Sertifikasi Profesi Penagihan dan Managerial 

 Diklat Sertifikasi Profesi dan  Manajerial 

Secara bertahap program pelatihan Sertifikasi Dasar Manajerial telah diikuti oleh   

Kepala Cabang dan Pejabat 1 level dibawah Direksi sesuai dengan jadwal pelatihan 

yang diselenggarakan oleh SPPI.  

 Diklat Serifikasi Manajemen Risiko 

b. Pelatihan Eksternal Lainnya. Selain pelatihan yang sifatnya berkala dan terjadwal 

sesuai dengan kebutuhan karyawan perusahaan dengan materi pelatihan yang sudah 
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distandarisasi seperti diatas, apabila terdapat kebutuhan khusus, Perusahaan dapat 

menyelenggarakan pelatihan lain, dengan pembicara/ instruktur dari pihak luar/ 

eksternal. Tahun 2021, perusahaan berencana mengadakan pelatihan : 

 Pelatihan dan Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Perusahaan Pembiayaan 

  Untuk level Board Of Director (BOD) dan Board of Commissioners Mengikuti seminar 

Nasional yang diadakan OJK dan APPI.  

Tabel 18. Program Pelatihan Karyawan Semester I 2020 

No Materi Diklat 
Metode 
Diklat 

Realisasi 
Waktu 
Diklat 

Durasi 
Diklat 

Tempat 
Narasumber

/Lembaga 
Diklat 

Jumlah 
Seluruh 
Peserta 

Biaya 
Diklat 

1 
Review 
Perfomance 
Collection 

Pertemuan 3-Jan-20 1 Hari 
R. Meeting Reg. 
Jateng 

Internal 6 0,21 

2 
Refreshment 
Operation Head 

Pertemuan 9-Jan-20 1 Hari 
R. Meeting Reg. 
Jakarta 

Internal 7 0,18 

3 
Review 
Perfomance BM & 
HK 

Pertemuan 
10-Jan-

20 
1 Hari 

R. Meeting Reg. 
Jatim 

Internal 16 0,78 

4 
Review 
Perfomance BM & 
HK 

Pertemuan 
15-Jan-

20 
1 Hari 

R. Meeting Reg. 
Jakarta 

Internal 13 0,84 

5 
Review 
Perfomance BM & 
HK 

Pertemuan 
17-Jan-

20 
1  Hari 

Hotel Kusma, 
Bandungan-
Semarang 

Internal 26 5,60 

6 
Review 
Perfomance BM & 
HK 

Pertemuan 
21-Jan-

20 
1  Hari 

R. Meeting Reg. 
Jakarta 

Internal 35 1,35 

7 
Review 
Perfomance BM & 
HK 

Pertemuan 6-Feb-20 1  Hari 
R. Meeting Reg. 
Jabar 

Internal 20 0,64 

8 
Review 
Perfomance 
Collection 

Pertemuan 7-Feb-20 1  Hari 
R. Meeting Reg. 
Jateng 

Internal 7 0,21 

9 
Review Persiapan 
Audit OJK 

Pertemuan 
8-13 Feb 

2020 
5 Hari 

R. Meeting Cab. 
Yogyakarta 

Internal 24 0,53 

10 
Review 
Perfomance BM & 
HK 

Pertemuan 
13-Feb-

20 
1  Hari 

R. Meeting Reg. 
Jatim 

Internal 23 1,29 

11 
Review 
Perfomance BM & 
HK 

Pertemuan 
18-Feb-

20 
1  Hari 

R. Meeting Reg. 
Jakarta 

Internal 12 0,40 

12 
Seminar Nasional 
APPI "Arah dan 
Kebijakan 2020" 

Seminar 
20-Feb-

20 
1  Hari 

Le Meridien Hotel - 
Jakarta 

APPI 4 13,20 

13 
Review 
Perfomance 
Collection 

Pertemuan 
21-Feb-

20 
1  Hari 

R. Meeting Reg. 
Jateng 

Internal 7 0,09 

14 
Review 
Perfomance 
Collection 

Pertemuan 5-Mar-20 1  Hari 
R. Meeting Reg. 
Jakarta 

Internal 12 0,51 

15 
Review 
Perfomance 
Collection 

Pertemuan 5-Mar-20 1  Hari 
R. Meeting Reg. 
Jateng 

Internal 6 0,19 

16 Rapat Kerja 2020 Pertemuan 
11-12 

Mar 2020 
2 Hari 

R.Meeting Kantor 
Pusat 

Internal 32 7,15 

17 
Review 
Perfomance BM & 
HK 

Pertemuan 
13-Mar-

20 
1  Hari 

R. Meeting Reg. 
Jateng 

Internal 15 0,48 
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No Materi Diklat 
Metode 
Diklat 

Realisasi 
Waktu 
Diklat 

Durasi 
Diklat 

Tempat 
Narasumber

/Lembaga 
Diklat 

Jumlah 
Seluruh 
Peserta 

Biaya 
Diklat 

18 
Review 
Perfomance BM & 
HK 

Pertemuan 
16-Mar-

20 
1  Hari 

R. Meeting Reg. 
Jakarta 

Internal 12 0,44 

19 
Review 
Perfomance 
Collection 

Pertemuan 
22-Jun-

20 
1  Hari 

R. Meeting Reg. 
Jakarta 

Internal 12 0,38 

 

Tabel 19. Program Pelatihan Semester II 2020 

         

No Materi Diklat 
Metode 
Diklat 

Realisasi 
Waktu 
Diklat 

Durasi 
Diklat 

Tempat 
Narasumb
er/Lembag

a Diklat 

Jumlah 
Seluruh 
Peserta 

Biaya Diklat 

1 

Review Perfomance 
BM & HK dan Training 
Communication & 
Leadership Skill  

Webinar 8-Jul-20 1 
Zoom 
Conference 

Internal 14 0 

2 
Review Perfomance 
BM & HK  dan 
Sosialisasi APU PPT 

Webinar 13-Jul-20 1 
Zoom 
Conference 

Internal 12 0 

3 
Review Perfomance 
BM & HK  dan 
Sosialisasi APU PPT 

Webinar 13-Jul-20 1 
Zoom 
Conference 

Internal 14 0 

4 

Workshop Panduan 
Self-Assessment 
Tingkat Kesehatan 
LJKNB Memelihara 
dan Mencapai 
Peringkat Komposit 1 
atau 2 Sesuai POJK 
No.28/POJK.05/2020  

Seminar 23-Jul-20 1 
The Westin 
Hotel 
Jakarta.  

Eksternal 3 11.730.000 

5 

Webinar “Pemulihan 
Kesehatan Industri 
Pembiayaan” 
(Webinar untuk 
Direksi, Komisaris, 
Pemegang Saham 
Pengendali dan 
Dewan Pengawas 
Syariah) 

Webinar 28-Jul-20 1 
Zoom 
Conference 

Eksternal 3 4.950.000 

6 Meeting BPR  Webinar 6-Aug-20 1 
Zoom 
Conference 

Internal 13 0 

7 Meeting BPR  Webinar 10-Aug-20 1 
Zoom 
Conference 

Internal 14 0 

8 Meeting BPR  Webinar 10-Aug-20 1 
Zoom 
Conference 

Internal 16 0 

9 Meeting BPR  Webinar 10-Aug-20 1 
Zoom 
Conference 

Internal 12 0 

10 Meeting BPR  Webinar 14-Aug-20 1 
Zoom 
Conference 

Internal 6 0 

11 Meeting BPR  Webinar 14-Aug-20 1 
Zoom 
Conference 

Internal 3 0 
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No Materi Diklat 
Metode 
Diklat 

Realisasi 
Waktu 
Diklat 

Durasi 
Diklat 

Tempat 
Narasumb
er/Lembag

a Diklat 

Jumlah 
Seluruh 
Peserta 

Biaya Diklat 

12 Meeting BPR  Webinar 24-Aug-20 1 
Zoom 
Conference 

Internal 16 0 

13 Meeting BPR  Webinar 25-Aug-20 1 
Zoom 
Conference 

Internal 14 0 

14 Meeting BPR  Webinar 7-Sep-20 1 
Zoom 
Conference 

Internal 16 0 

15 Meeting BPR  Webinar 8-Sep-20 1 
Zoom 
Conference 

Internal 14 0 

16 Meeting BPR  Webinar 8-Sep-20 1 
Zoom 
Conference 

Internal 9 0 

17 
Orientasi Karyawan 
Level Staff- Pelatihan 
Marketing Officer 

Webinar 9-Sep-20 1 
Zoom 
Conference 

Internal 70 0 

18 Meeting BPR  Webinar 10-Sep-20 1 
Zoom 
Conference 

Internal 6 0 

19 
Orientasi Karyawan 
Level Staff- Pelatihan 
Marketing Officer 

Webinar 16-Sep-20 1 
Zoom 
Conference 

Internal 76 0 

20 Meeting BPR  Webinar 17-Sep-20 1 
Zoom 
Conference Internal 6 0 

21 Meeting BPR  Webinar 22-Sep-20 1 
Zoom 
Conference Internal 14 0 

22 Meeting BPR  Webinar 23-Sep-20 1 
Zoom 
Conference Internal 16 0 

23 Meeting BPR  Webinar 23-Sep-20 1 
Zoom 
Conference Internal 9 0 

24 Meeting BPR  Webinar 9-Nov-20 1 
Zoom 
Conference Internal 13 0 

25 Meeting BPR  Webinar 9-Nov-20 1 
Zoom 
Conference Internal 15 0 

26 Meeting BPR  Webinar 10-Nov-20 1 
Zoom 
Conference Internal 7 0 

27 Meeting BPR  Webinar 10-Nov-20 1 
Zoom 
Conference Internal 12 0 

28 Meeting BPR  Webinar 16-Nov-20 1 
Zoom 
Conference Internal 13 0 

29 Meeting BPR  Webinar 24-Nov-20 1 
Zoom 
Conference Internal 7 0 

30 Meeting BPR  Webinar 24-Nov-20 1 
Zoom 
Conference Internal 13 0 

31 Meeting BPR  Webinar 15-Dec-20 1 
Zoom 
Conference Internal 12 0 
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No Materi Diklat 
Metode 
Diklat 

Realisasi 
Waktu 
Diklat 

Durasi 
Diklat 

Tempat 
Narasumb
er/Lembag

a Diklat 

Jumlah 
Seluruh 
Peserta 

Biaya Diklat 

  Total             16.680.000 

 

Perusahaan telah beberapa kali melakukan perubahan struktur organisasi sesuai dengan 

perkembangan yang terjadi di dalam Perusahaan.  Perusahaan juga telah melakukan 

pengembangan organisasi.  Saat ini perusahaan telah memiliki tiga komite dari lima komite 

yang disyaratkan dalam POJK Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan 

Pembiayaan yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan 

Nominasi. Sementara itu dua komite lainnya: Komite asset dan liabilitas dan komite 

kebijakan pembiayaan. Struktur Organisasi terkini perusahaan dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini. 

 
 

 

6.5 Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan 

Perusahaan berkomitmen untuk memberikan layanan atas produk dan jasa pembiayaan 
yang setara kepada konsumen. Dalam melakukan pemberian kredit kepada nasabah, 
perusahaan memperhatikan batasan –batasan seperti tersebut di bawah ini: 
1. Pembayaran uang muka minimal sejumlah persentase tertentu dari harga mobil sesuai 

dengan aturan yang berlaku 
2. Maksimum umur kendaraan yang dijadikan agunan 
3. Jangka waktu kredit  
4. Selama masa kredit, mobil tersebut harus dilindungi asuransi dari perusahaan asuransi 

yang telah ditetapkan oleh Perushaan,  
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Perseroan saat ini mengenakan biaya kepada pelanggannya terdiri atas: 

1. Biaya bunga dengan angsuran bulanan dalam jumlah yang tetap selama masa kredit. 

2. Biaya administrasi kredit. 

3. Biaya Provisi. 

4. Biaya Materai. 

5. Denda, untuk pelanggan yang melakukan penunggakan atas kewajiban angsurannya. 

6. Biaya pembebanan fidusia. 

7. Biaya pelunasan dipercepat dan lain sebagainya. 

 

Untuk itu, perusahaan memberikan informasi yang jelas kepada calon nasabah sebelum 

akhirnya memutuskan untuk menggunakan jasa pembiayaan perusahaan. Pengisian 

Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan dilakukan oleh calon konsumen bersamaan 

dengan keterangan yang diberikan oleh petugas perushaan Perusahaan juga memberikan 

saluran keluhan pelanggan. Saluran ini dapat digunakan oleh konsumen untuk mengajukan 

keluhan atas produk dan jasa yang diberikan Perusahaan. 
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