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1. Penjelasan Strategi Keberlanjutan 

Sesuai dengan visi dan misi dari implementasi Keuangan Berkelanjutan yaitu Perusahaan akan 

terlibat dalam praktik manajemen yang memperhatikan penciptaan nilai untuk semua 

pemangku kepetingan dan bekerja untuk meningkatkan nilai Perusahaan melalui pertumbuhan 

Perusahaan yang stabil dan berkelanjutan, sebagai target jangka panjang.  

Selama tahun 2020 Perusahaan telah melakukan kegiatan yang diprioritaskan sebagai target 

jangka pendek satu (1) tahun berupa:  

- Membentuk dan menyempurnakan Basic Policy of Sustainable Financial, sesuai regulasi 

yang ada. 

- Menunjuk unit yang bertanggung jawab dalam Sustainable Financial, yaitu divisi 

Corporate Planning. 

- Menghadiri pelatihan/seminar pembangunan kapasitas dan juga melakukan pelatihan 

untuk staf internal di Perusahaan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan. 

- Fokus pada aktivitas TJSL melalui Kegiatan CSR Perusahaan pada Mei 2020. 

2. Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan   

a. Aspek ekonomi  

Uraian/Tahun 2020* 2019 2018 

Pendapatan Operasional 328,459,420,404 367,938,934,052 291,489,565,239 

Laba Bersih 9,605,419,814 860,166,924 2,756,753,126 

Kinerja Aspek Ekonomi terkait Keberlanjutan 

Jenis Produk yang memenuki 

kriteria kegiatan usaha 

berkelanjutan 

- - - 

Nominal produk/jasa yang 
memenuhi kriteria kegiatan usaha 

berkelanjutan 

- - - 

Persentasi total portfolio kegiatan 

usaha berkelanjutan terhadap 

total portfolio (%) 

- - - 

     a. Penghimpunan Dana    

     b. Penyaluran Dana - - - 

Perkembangan Laku Pandai 

a. Jumlah agen - - - 

b. Nominal produk/jasa yang 

disediakan agen 

- - - 

 
b. Aspek Lingkungan Hidup 

 

1) Kegiatan internal berupa efisiensi penggunaan energi: 
- Selama tahun 2020, Perusahaan menggalakkan kerja paperless guna mengurangi 

penggunakan kertas, yang menghemat 2,281 rim kertas, atau ekuivalen dengan 

penghematan Rp. 79,033,335. 
- Selama tahun 2020, bersamaan dengan PSBB dikarenakan pandemi COVID-19, 

Perusahaan mulai menggalakkan web meeting Zoom, yang mampu mengurangi biaya 

transportasi operasional Rp 860,459,002, dibanding tahun sebelumnya. 

 

2) Alokasi pendanaan TJSL pada aktivitas dengan penggunaan emisi yang dampak lingkungan 

yang tinggi: 



- Pada tahun 2020, Perusahaan mengubah fokus kegiatan TJSL yang sebelumnya 

direncakana sebagai kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan target 
penghijauan lingkungan, menjadi kegiatan CSR (Tanggung Jawab Sosial) yang berfokus 

kepada kesejahteraan masyarakat sekitar lingkungan kantor Perusahaan, yang terdampak 

langsung kondisi ekonominya dikarenakan PSBB berkenaan dengan pandemi COVID-19 

dengan membagikan Paket Sembako bagi masyarakat sekitar kantor-kantor, baik kantor 

pusat maupun kantor cabang Perusahaan di seluruh wilayah Indonesia.  

 

3) Kegiatan TJSL yang terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup berupa 

pengurangan limbah dan efluen dan mendukung bisnis inti Perusahaan.  

- Kegiatan TJSL tahun 2020 mengalami perubahan fokus menjadi pembagikan Paket 

Sembako yang dilakukan bertepatan pada Bulan Ramadan (Mei 2020) bagi masyarakat 

sekitar Perusahaan di seluruh wilayah Indonesia, yang mengalami dampak langsung 

secara ekonomi karena pemberlakukan PSBB dikarenakan pandemi COVID-19. 
Pembagian Paket Sembako difokuskan pada pekerja dengan upah harian, seperti 

pemulung, penjual asongan dan masyarakat ekonomi lemah yang berada disekitar kantor-

kantor Perusahaan. Total biaya untuk kegiatan ini adalah Rp 59,282,215 pada tahun 

2020. 

 

4) Kegiatan TJSL yang terkait dengan pelestarian keanekaragaman hayati. 
- Kegiatan TJSL di tahun 2020 belum berhubungan dengan pelestarian keanekaragaman 

hayati karena Perusahaan merubah fokus kegiatan menjadi bakti sosial pembagian Paket 

Sembako. 
 

c. Aspek sosial 

1) Kinerja internal: 

- Dari sisi perekrutan tenaga kerja, Perusahaan memprioritaskan perekrutan putra-putri 

dari daerah/wilayah lokasi kantor Perusahaan dan mempersiapkan program pelatihan 

dan pembelajaran yang dibutuhkan untuk pengembangan karir putra-putri daerah 

untuk nantinya kembali menjadi pejabat/pengurus bahkan kepala cabang di 

Perusahaan. 

- Aspek kesetaraan gender juga menjadi perhatian Perusahaan dengan selalu memberikan 

kesempatan yang sama, baik laki-laki dan perempuan dalam menjadi pejabat/pengurus 

kantor cabang, departemen maupun kepada divisi di Perusahaan. 

2) Alokasi pendanaan TJSL pada aktivitas dengan dampak sosial yang tinggi: 

- Alokasi seluruh dana TJSL Perusahaan di tahun 2020 sebesar Rp 59,282,215 telah 

dialihtargetkan dari rencana awal yang merupakan TJSL berfokus penghijauan, menjadi 

bakti sosial pemberian Paket Sembako yang dinilai Perusahaan akan lebih tepat guna 

pada masa pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kemampuan ekonomi masyarakat 

sekitar Perusahaan yang rentan ketahanan ekonomi. 

3) Kegiatan TJSL yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan mendukung bisnis inti 

Perusahaan. 

- Dalam melakukan kegiatan TJSL pada tahun 2020, Perusahaan memutuskan untuk 

melakukan kegiatan pembagian Paket Sembako dengan mempertimbangkan protokol 

kesehatan yang dapat dilakukan staf Perusahaan tanpa menimbulkan risiko kesehatan 

terhadap COVID-19. 

 



3. Profil Singkat Perusahaan 

a. Visi, misi, dan nilai keberlanjutan Perusahaan; 

Visi dan Misi:  

Dengan menempatkan keberlanjutan dari perspektif jangka panjang, Perusahaan akan 

terlibat dalam praktik manajemen yang memperhatikan penciptaan nilai untuk semua 
pemangku kepetingan dan bekerja untuk meningkatkan nilai Perusahaan melalui 

pertumbuhan Perusahaan yang stabil dan berkelanjutan. 
 

Nilai keberlanjutan:  

Perusahaan bertujuan untuk berkontribusi terhadap Pembangunan berkelanjutan dan 

kesejahteraan ekonomi, industri, dan masyarakat di Indonesia secara umum dan secara 

khusus bagi masyarakat sekitar Perusahaan. 
 

b. Nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimil, alamat surat elektronik, dan laman 

Perusahaan, serta kantor cabang dan/atau kantor perwakilan Perusahaan; 

  Nama   : PT Orico Balimor Finance (d/h PT Mizuho Balimor Finance) 

  Alamat   : GRHA 137 Lantai 7, Jl Pangeran Jakarta No 137 

       Jakarta Pusat, 10730 

  No Tel / Faks  : 62-21-6393877, 6590062 / 62-21-6287950 
  Email   : cs@mizuho-balimor.com 

  Laman   : www.mizuho-balimor.com 
  Kantor Cabang :  

Cabang Alamat 

Pangeran Jayakarta, 

Jakarta Pusat 

GRHA 137 Lt 6, Jl. Pangeran Jayakarta No.137, 

Jakarta Pusat 10730 

Fatmawati, Jakarta 

Selatan 

Jl. RS. Fatmawati Raya No.21, Jakarta 

Selatan12430. 

Bintaro, Tangerang Honda Bintaro Lt 3, Kota Taman Bintaro Jaya Sektor 

VII, Tangerang, Banten, 15224 

Sentul, Bogor Jl. MH. Thamrin No.22 & 23, Sentul, Bogor, Jawa 

Barat 16810 

Bekasi, Bekasi Ruko Sinpasa Commercial Summarecon Bekasi Jl. 
Bulevar Selatan Blok SE No. 003, Bekasi, Jawa 

Barat 17142 

Bandung, Jawa 

Barat 

Jl. Asia Afrika No.57-59, Braga, Bandung, Jawa 

Barat 40111 

Semarang, Jawa 

Tengah 

Jl. MT. Haryono No.573, Karangkidul, Semarang, 

Jawa Tengah 50124 

Yogyakarta, DI 

Yogyakarta 

Jl. Magelang No.7,5, Jongke Tengah, DI Yogyakarta 

55285. 

Surabaya, Jawa 
Timur 

Honda Surabaya Center, Jl. Basuki Rahmat No.33-
35, Embong Kaliasin, Surabaya, Jawa Timur 60271. 

Malang, Jawa Timur Kompleks Ruko WR Supratman C1-4, Jl. Panglima 

Sudirman Kav.4, Malang, Jawa Timur. 

Palembang, 

Sumatera Selatan 

Jl. Letjen Harun Sohar, Kebun Bunga, Kota 

Palembang, Sumatera Selatan 30961. 

Pekanbaru, Riau Jl. HR. Soebrantas Panam No.KM, Pekanbaru, Riau 

28294. 

Samarinda, 

Kalimantan Timur 

Jl. Untung Suropati No.99-101, Samarinda, 

Kalimantan Timur 75126. 



Makassar, Sulawesi 

Selatan 

Gedung Menara Bosowa Lt. Dasar, Jl. Jend. 

Sudirman No. 5, Makassar, Sulawesi Selatan 90115. 

Daan Mogot, 

Jakarta Barat 

Gedung IKM Honda Lt.3, Jl. Daan Mogot No.6, 

Jakarta Barat, DKIJakarta 11460 

Cikupa, Tangerang JL. Raya Serang KM. 14, Desa Dukuh, Cikupa, 
Tangerang 15710 

Cibubur, Jawa 

Barat 

Jl. MH. Thamrin No.21 & 23, Bogor, Jawa Barat 

16810. 

Cikarang, Jawa 

Barat 

Gd. Honda Cikaranglt. 2 Lippo Cikarang, Jl. MH 

Thamrin No. 152, Bekasi, Jawa Barat 17550. 

Solo, Jawa Tengah Sentra Niaga Solo Baru, Ruko Plaza Solo Baru Blok 

HB 12 A, Madegondo, Sukoharjo, Jawa Tengah. 

Jember, Jawa Timur Honda Istana Jember, Jl. Hayam Wuruk No. 187-

189, Sempusari, Jember, Jawa Timur 68131 

Jambi, Jambi Jl. Hayam Wuruk Nomor 05, Rukun tetangga 024, 
Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota 

Jambi. 

Bandar Lampung, 

Lampung 

Gedung Artarindo, 3rd Floor, Jl. P. Diponegoro No. 

59 A, Teluk Betung, Tanjung Karang Pusat Bandar 

Lampung 35221. 

 

 
c. Skala usaha Perusahaan secara singkat:  

 Total Aset  : Rp 2,331,440,667,137* 

 Total Liabilitas : Rp 1,768,240,098,276* 
 Jumlah Pegawai : 448 (Desember 2020) 

Jenis Kelamin Jabatan Usia Pendidikan Status 

Laki-laki: 315 Staf: 368 20 - 30: 209 SMU/setara: 84 Permanen: 279 

Supervisor: 27 31 - 40: 203 Diploma: 58 

Perempuan: 

133 

Asisten Manager: 20 41 - 50: 28 Sarjana: 306 Kontrak: 169 

Manager: 33 > 50  : 8 S2: - 

  

 Kepemilikan Saham : Orient Corporation (81.96%) 

      PT Imora Motor (18.04%) 

Wilayah Operasional : Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa 

Timur, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan 

Timur, Sulawesi Selatan. 

d. Penjelasan singkat mengenai produk, layanan, dan kegiatan usaha yang dijalankan, 

- Pembiayaan Investasi 

- Pembiayaan Multiguna 

- Operating Lease 

e. Keanggotaan pada asosiasi regional/nasional/lokal: 

- PT Orico Balimor Finance adalah anggota Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia 

(APPI). 

- PT Orico Balimor Finance adalah anggota LAPS SJK, sebelumnya Badan Mediasi 

Perusahaan Pembiayaan, Pegadaian, dan Modal Ventura Indonesia (BMPPVI). 

- PT Orico Balimor Finance adalah anggota RAPINDO (Lembaga Pencatatan Aset) sejak 

15 April 2021* 



- PT Orico Balimor Finance adalah anggota Pefindo Biro Kredit. 

- PT Orico Balimor Finance adalah anggota Jakarta Japan Club. 

f. Perubahan yang bersifat signifikan, antara lain terkait dengan penutupan atau pembukaan 

cabang, dan struktur kepemilikan: 

- Di tahun 2020, Perusahaan meningkatkan status kantor pemarasan/outlet Yogyakarta 

dan Malang menjadi status Kantor Cabang. 

- Per 31 Maret 2021, Terjadi pengalihan kepemilikan saham Mizuho Bank, Ltd. kepada 

Orient Corporation, yang diikuti dengan perubahan nama Perusahaan menjadi PT Orico 

Balimor Finance (dahulu PT Mizuho Balimor Finance). 

4. Penjelasan Direksi Perusahaan 

a. Informasi singkat terkait kebijakan Perusahaan untuk merespon tantangan dalam penerapan 

strategi keberlanjutan: 

Di tahun pertama penerapan Keuangan Berkelanjutan, Perusahaan telah menetapkan basic 

policy sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 dan juga searah dengan basic 

policy yang dimiliki oleh seluruh grup Mizuho Bank, Ltd, dimana Perusahaan akan ikut ambil 

bagian dalam menciptakan lingkungan yang menganut keberlanjutan keuangan, dengan 

membangun budaya keberlanjutan secara konsisten. Melalui visi dan misi keberlanjutan 

Perusahaan yaitu secara aktif ikut ambil bagian dalam praktik manajemen yang memperhatikan 

penciptaan nilai untuk semua pemangku kepetingan dan bekerja untuk meningkatkan nilai 

Perusahaan melalui pertumbuhan Perusahaan yang stabil dan berkelanjutan, Perusahaan telah 

memulai aktivitas nya di tahun 2020 yang merupakan tahapan pertama dari rencana 

Keberlanjutan jangka panjang. 

1) Interpretasi nilai keberlanjutan dalam pelaksanaan program keuanganberkelanjutan: 

Dalam menginterpretasikan nilai keberlanjutan yang dianut Perusahaan yaitu 

berkontribusi terhadap Pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan ekonomi, 

industri, dan masyarakat di Indonesia secara umum dan secara khusus bagi masyarakat 

sekitar Perusahaan, Perusahaan di tahun 2020 memulai rencana untuk sebuah produk 

keuangan dan memfokuskan kegiatan TJSL demi membantu kesejahteraan masyarakat 

sekitar Perusahaan. 

2) Respon Perusahaan terhadap isu terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan: 

Perusahaan merespon penerapan Keuangan Berkelanjutan dengan mempersiapkan 

sebuah produk keuangan yaitu pembiayaan solar panel yang bertujuan meningkatkan 

kesejahteraan konsumen dengan memberikan alternative penghematan biaya listrik 

dengan pemanfaatan teknologi yang sustainable secara lingkungan dan mendukung 

program pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit 

Listrik Tenaga Surya Atap Oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).  

Secara kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, Perusahaan juga mencoba cepat 

tanggap terhadap dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kesejahteraan 

masyarakat (pekerja harian) sekitar Perusahaan yang pendapatan ekonominya 

berkurang dikarenakan implementasi PSBB di berbagai wilayah di Indonesia.  

3) Komitmen manajemen dalam menerapkan Keuangan Keberlanjutan: 



Komitmen Perusahaan dan semua pamengku kepentingan telah sangat mendukung 

dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, baik melalui intruksi Dewan Direksi yang 

mendukung pembentukan tim produk yang terdiri dari berbagai divisi, dukungan 

pemegang saham dalam membina kerjasama dengan pihak supplier/vendor dalam 

persiapan produk pembiayaan solar panel. 

Perusahaan juga mengambil keputusan pivotal dalam merubah fokus kegiatan TJSL di 

tahun 2020 yang tadinya berfokus pada penghijauan lingkungan, menjadi kegiatan yang 

berfokus pada bakti sosial pemberian Paket Sembako bagi masyarakat pekerja harian 

rentan ekonomi disekitar Perusahaan, yang tidak hanya dibiayai Perusahaan namun 

juga dengan kontribusi dari manajemen secara individual. 

4) Pencapaian kinerja: 

- Di tahun 2020, Perusahaan menyempurnakan Basic Policy of Sustainable Financial, 

demi memberikan penjelasan yang lebih terinci dan menyeluruh dalam implementasi 

Keuangan Berkelanjutan 

- Menunjuk unit yang bertanggung jawab dalam Sustainable Financial, yaitu divisi 

Corporate Planning dalam meningkatkan kapasitas melalui pelatihan/seminar dan juga 

melakukan pelatihan untuk staf internal di Perusahaan untuk meningkatkan kesadaran 

dan pengetahuan. 

- Aktivitas TJSL melalui Kegiatan CSR Perusahaan (Mei 2020) dengan total biaya Rp. 

59,282,215 yang dilakukan di berbagai lokasi termasuk: Kantor Pusat dan Kantor 

Cabang di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, 

Palembang, Pekanbaru Samarinda dan Makassar. 

 

5) Tantangan dalam menerapkan Keuangan Berkelanjutan:  

Perusahaan berusaha melakukan penerapan Keuangan Berkelanjutan dengan 

mempertimbangkan dampak positif terbesar dan mengalami tantangan dalam 

penerapan internal seperti penghematan kertas, listrik dan air dikarenakan penggunaan 

kertas, listrik dan air di Perusahaan bukan merupakan pengeluaran/biaya yang 

signifikan sebagai perusahaan jasa keuangan. Selain karena Perusahaan telah lama 

mencanangkan cara kerja paperless (mengurangi penggunaan kertas), juga karena 

banyak dari biaya fasilitas listrik dan air di ruang kantor Perusahaan tidak memiliki 

meter yang terpisah dari gedung/bangunan dan kedua biaya tersebut lebih banyak 

digabung menjadi bagian layanan dari biaya rental kantor Perusahaan.   

b. Informasi singkat terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan 

1) Pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan 

Aspek ekonomi 
Dilihat dari aspek ekonomi, pencapaian penerapan Keuangan Berkelanjutan selama 

2020 belum menjadi tolok ukur utama target, dikarenakan masih merupakan tahun 

penerapan pertama Perusahaan yang merupakan pembangunan landasan, termasuk 

persiapan dan studi produk keuangan berkelanjutan. 

Secara kegiatan TJSL, diharapkan aktivitas tahun 2020 dapat membantu masyarkat 
sekitar yang terdampak pendapatan ekonominya karena pandemi COVID-19 dan 

dianggap memenuhi target kegiatan Perusahaan. 

 

Aspek sosial  

Dilihat dari aspek sosial, kegiatan TJSL tahun 2020 dianggap Perusahaan memiliki 

dampak aspek sosial yang baik, dengan memperhatikan masyarakat sekitar Perusahaan 



yang berkurang pendapatan ekonominya sebagai pekerja harian, yang dikarenakan 

pandemi COVID-19. 
 

 

Aspek lingkungan hidup 

Karena dialihtargetkan kegiatan TJSL tahun 2020, Perusahaan mengakui fokus kegiatan 

berubah dan tidak sesuai dengan target awal yang semestinya memiliki dampak 

lingkungan hidup. 
 

2) Penjelasan prestasi dan tantangan termasuk peristiwa penting selama periode pelaporan.  

Aktivitas TJSL melalui Kegiatan CSR Perusahaan (Mei 2020) dengan total biaya Rp 

59,282,215 yang dilakukan di berbagai lokasi termasuk: Kantor Pusat dan Kantor 

Cabang di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, 

Palembang, Pekanbaru Samarinda dan Makassar.  

Tantangan yang dialami Perusahaan lebih mengarah kepada metode pembagian Paket 

Sembako yang harus disiapkan di setiap daerah dan metode pembagiannya yang harus 

mengindahkan protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19 bagi para staf yang 

ikut terlibat dalam kegiatan ini. 

c. Informasi singkat mengenai strategi pencapaian target 

1) Informasi pengelolaan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek 

ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup: 

Pengelolaan risiko terhadap aspek ekonomi 

Secara pengelolaan risiko aspek ekonomi, Perusahaan menerapkan system pelaporan 

dalam pelaksanaan kegiatan TJSL, semingga Perusahaan mampu meminimalisir risiko 

ekonomi dengan cukup ketat. 

 
Pengelolaan risiko terhadap aspek sosial  

Dilihat dari pengelolaan risiko aspek sosial, kegiatan TJSL tahun 2020 dianggap 

Perusahaan memiliki risiko yang minim, dengan mempertimbangkan penerima adalah 

kalangan masyarakat yang rentan ekonomi yang dibagikan tanpa pembedaan apapun. 

 
Pengelolaan risiko terhadap aspek lingkungan hidup 

Karena kegiatan TJSL tahun 2020 di fokuskan pada bakti sosial, Perusahaan menilai 

memiliki risiko dampak lingkungan hidup yang hampir tidak ada. 

 
2) Pemanfaatan peluang dan prospek usaha: 

Dalam implementasi kegiatan-kegiatan Keuangan Berkelanjutan di tahun 2020, 

Perusahaan belum memanfaatkan peluang dan prospek usaha, dikarenakan untuk 

produk keuangan berkelanjutan masih dalam proses persiapan. Namun, kedepannya 

Perusahaan akan mempertimbangkan beberapa peluang dan prospek usaha, 

diantaranya rencana untuk pembuatan produk pembiayaan solar panel. 

3) Penjelasan situasi eksternal ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang berpotensi 

mempengaruhi keberlanjutan Perusahaan 

Situasi eksternal ekomoni, sosial dan lingkungan hidup di tahun 2020 mengalami 

kondisi luar biasa berupa pandemi COVID-19 yang berimbas pada diberlakukannya 

PSBB diberbagai wilayah di Indonesia, yang juga mempengaruhi kinerja Perusahaan 



pada umumnya. Namun, Perusahaan tetap melanjutkan aktivitas Keuangan 

Berkelanjutan seperti: 

- mengikuti seminar/training melalui virtual, demi peningkatan kapasitas internal 

- melakukan pelatihan internal kepada seluruh staff secara virtual 

- melakukan kegiatan TJSL dengan mengindahkan protokol kesehatan 

- tetap melakukan studi terhadap persiapan produk keuangan berkelanjutan 

5. Tata Kelola Keberlanjutan  

a. Uraian mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, 

pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan 

Berkelanjutan.  

- Dewan Komisaris bertanggung jawab menyetujui RAKB yang telah dirumuskan Dewan 

Direksi dalam menjalankan Aksi Keuangan Berkelanjutan. 

- Dewan Direksi bertanggung jawab memastikan tata kelola dan standar prosedur 

operasional Perusahaan telah mencakup prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan. 

- Pegawai Divisi Corporate Planning menjalankan program Keuangan Berkelanjutan yang 

telah dirumuskan dalam RAKB. 

b. Penjelasan mengenai pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota 

Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi 

penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan: 

- Pegawai Divisi Corporate Planning, sebagai anggota dari unit kerja/divisi yang menjadi 

penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan telah mengikuti dua (2) kali 

pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan mengenai Keuangan 

Berkelanjutan, yaitu: 

1. Sustainable Finance (SF) Awarness (6 Agustus 2020) oleh LPPI. 

2. Implementasi Sustainable Finance Sesuai POJK No.51/POJK.03/2017 (22 

Oktober 2020) oleh Infobank Institute. 

- Divisi Corporate Planning telah melakukan pelatihan dan pengenalan akan Aksi 

Keuangan Berkelanjutan kepada seluruh pegawai Perusahaan bertema “Pengenalan 

Sustainable Finance” pada 28 September dan 2 Oktober 2020. 

c. Penjelasan mengenai prosedur Perusahaan dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, 

dan mengendalikan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, 

sosial, dan lingkungan hidup, termasuk peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola, 

melakukan telaah berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen perusahaan.  

- Perusahaan telah memiliki Basic Policy of Sustainable Financial, yang dijadikan acuan 

dasar dalam perencanaan, implementasi dan pengendalian risiko, baik yang terkait 

aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan hidup. 

- Bagian dari pelaksanaan Basic Policy ini adalah: 

1. Perusahaan, melalui Dewan Direksi bertanggung jawab berkontribusi pada 

pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan serta kemakmuran 

ekonomi, industri, dan masyarakat di Indonesia pada umumnya dan masyarakat 

di sekitar Perusahaan pada khususnya. 

2. Di bidang ekonomi, industri, masyarakat, dan lingkungan hidup, Perusahaan, 

melalui Dewan Direksi berupaya untuk meningkatkan dampak positifnya dan 

mengurangi dampak negatifnya, baik langsung maupun tidak langsung. 

3. Perusahaan, sebagai bagian dari grup keuangan, harus secara khusus fokus 

pada pengendalian risiko tidak langsung yang ditimbulkannya melalui 



penyediaan keuangan dan melalui dialog dengan keterlibatan masukan dari para 

pemangku kepentingan. 

4. Dalam hal terjadi potensi risiko benturan kepentingan atau perbedaan pendapat 

di antara para pemangku kepentingan mengenai dampak dan jangka waktu 

pelaksanaan, Perusahaan harus mengambil keputusan yang komprehensif 

dengan mempertimbangkan keadaan atau situasi serta kerangka kerja, 

kesepakatan, atau konsensus internasional dan menggunakan perspektif jangka 

panjang menuju keselarasan dengan ekonomi, industri, masyarakat, dan 

lingkungan hidup. 

5. Dewan Direksi, melalui Direktur Corporate Planning secara berkala melakukan 

evaluasi pencapaian target penerapan Keuangan Berkelanjutan. Hasil evaluasi 

ditindaklanjutioleh divisi Corporate Planning sebagai penanggung jawab terkait. 

 

d. Penjelasan mengenai pemangku kepentingan yang meliputi: 

1) Keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan hasil penilaian (assessment) 

manajemen, RUPS, surat keputusan atau lainnya: 

- Dewan Komisaris menyetujui RAKB yang disusun Perusahaan sebagai bukti 

keterlibatan dan pengawasan aktif akan komitmen Perusahaan. 

- Pemegang Saham telah dikomunikasikan mengenai RAKB sebagai target 

implementasi Aksi Keuangan Berkelanjutan. 

2) Pendekatan yang digunakan Perusahaan dalam melibatkan pemangku kepentingan 

dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, antara lain dalam bentuk dialog, survei, dan 

seminar: 

- Perusahaan memberikan pelatihan dan dialog pengenalan Aksi Keuangan 

Berkelanjutan kepada seluruh staf agar seluruh staf dapat memahami, 

memberikan masukan, ide, partisipasi dalam implementasi RAKB. 

 

e. Permasalahan yang dihadapi, perkembangan, dan pengaruh terhadap penerapan Keuangan 

Berkelanjutan. 

Di tahun 2020, Perusahaan dapat melaksanakan semua rencananya dengan baik, meski 

memiliki kendala dalam dalam penerapan internal seperti penghematan kertas, listrik dan air 

dikarenakan penggunaan kertas, listrik dan air di Perusahaan bukan merupakan 

pengeluaran/biaya yang signifikan sebagai perusahaan jasa keuangan. Selain karena 

Perusahaan telah lama mencanangkan cara kerja paperless (mengurangi penggunaan kertas), 

juga karena banyak dari biaya fasilitas listrik dan air di ruang kantor Perusahaan tidak memiliki 

meter yang terpisah dari gedung/bangunan dan kedua biaya tersebut lebih banyak digabung 

menjadi bagian layanan dari biaya rental kantor Perusahaan.  Kedepannya Perusahaan akan 

mencari metode agar bisa mengukur penggunaan listrik dan air dengan lebih komprehesif. 

 

6. Kinerja Keberlanjutan  

a. Penjelasan kegiatan membangun budaya keberlanjutan di internal Perusahaan 

Selama 2020, Perusahaan berkomitmen untuk membangun budaya keberlanjutan dengan cara 

sosialisasi internal berupa: 



- Perusahaan berkomitmen dalam meminimalkan penggunaan kertas.  

- Perusahaan berkomitmen untuk meminimalkan biaya transportasi dan menggalakkan 

penggunaan virtual meeting, selain demi mengurasi gas emisi namun juga mengindahkan 

protokol kesehatan. 

b. Kinerja Ekonomi dalam tiga (3) tahun terakhir 

1) Perbandingan target dan kinerja produksi, portofolio, target pembiayaan, atau investasi, 

pendapatan dan laba rugi.  

Tabel Perbandingan Target dan Kinerja Produk, Portfolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, 

Pendapatan dan Laba/Rugi 
 

 

Uraian/Tahun 2020* 2019 2018 

Total Aset 2,331,440,667,137 2,824,319,699,263 2,596,096,178,593 

Aset Produktif    

Kredit Pembiayan  2,165,532,827,070 2,717,118,928,978 2,462,955,319,011 

Dana Pihak Ketiga - - - 

Pendapatan Operasional  328,459,420,404 367,938,934,052 291,489,565,239 

Beban Operasional 316,941,424,059 363,682,920,854 297,278,127,495 

Laba Bersih 9,605,419,814 860,166,924 2,756,753,126 

Rasio Kinerja 

Rasio Kecukupan Modal 

Minimum 

32.21% 24.87% 26.74% 

Aset Produktif Bermasalah 

dan Aset Non produktif 

Bermasalah terhadap Total 
Aset produktif dan Aset Non 

produktif 

   

Aset Produktif bermasalah 

terhadap total Aset Produktif 

   

Penyisihan Piutang Tak  

Tertagih 

3.68% 4.70% 5.08% 

NPF Gross 4.12% 2.48% 5.51% 

NPF Nett 2.43% 1.48% 3.46% 

ROA 0.51% 0.23% 0.42% 

ROE 1.74% 0.79% 1.65% 

BOPO 96.03% 98.26% 96.81% 

LDR    

Nilai Liquidity Coverage Ratio 

(LCR)* 
   

a. LCR secara individu    
b. LCR secara konsolidasi    

 

2) Perbandingan target dan kinerja portofolio, target pembiayaan, atau investasi pada instrumen 

keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan 

Tabel Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada 
Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Penerapan Keuangan Berkelanjutan 

 

 

 



Uraian/Tahun 2020* 2019 2018 

Jumlah produk yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan 

a. Penghimpunan Dana    

b. Penyaluran Dana 2,165,532,827,070 2,717,118,928,978 2,462,955,319,011 

c. Total Aset Produktif Kegiatan Usaha Berkelanjutan 
     a. Total Kredit/Pembiayaan  
         Kegiatan Usaha    
         Berkelanjutan 

- - - 

     b. Total Non Kredit/  
         Pembiayaan Non Kegiatan   
         Usaha Berkelanjutan 

2,165,532,827,070 2,717,118,928,978 2,462,955,319,011 

Persentasi total 

kredit/pembiayaan kegiatan 
usaha berkelanjutan terhadap 
total kredit pembiayaan (%) 

0% 0% 0% 

 
c. Kinerja sosial dalam tiga (3) tahun terakhir 

1) Komitmen Perusahaan 

Perusahaan memberikan informasi mengenai semua produk dan layanan secara terbuka tanpa 

perbedaan kepada semua pihak dan memberikan pelayanan tanpa pembedaan apapun. 

2) Ketenagakerjaan  

a) Pernyataan kesetaraan kesempatan bekerja dan ada atau tidaknya tenaga kerja paksa dan 

tenaga kerja anak 

- Perusahaan berkomitmen untuk memberikan kesempatan dan jenjang karir yang sama 

sesuai dengan kompetensi bagi pegawai perempuan dan laki-laki.  Perusahaan 

berkomitmen untuk tidak mempekerjakan pegawai dibawah umur sesuai dengan 

peraturan ketenagakerjaan. 

b) Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional 

perlu disampaikan agar pemangku kepentingan mengetahui bahwa perusahaan memberikan 

remunerasi sesuai dengan peraturan pemerintah. 

- Perusahaan memberikan imbalan atas jasa karyawan tetap di tingkat sesuai dengan 

upah minimum provinsi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Selain berupa upah/gaji 

pokok yang diberikan kepada seluruh karyawan tetap, Perusahaan juga memberikan 

tunjangan dan bonus, serta manfaat lain sesuai dengan jenjang jabatan dan masa kerja. 

c) Jaminan lingkungan kerja yang layak dan aman untuk semua pekerja.  

Dalam melakukan kegiatan operasional, Perusahan mengimplementasikan jaminan lingkungan 

kerja yang layak dan aman dengan: 

- Kelayakan kebersihan toilet yang dipelihara secara periodik 

- Penyediaan ruang makan, air minum berkualitas & dispenser  

- alat deteksi asap dan alat pemadam kebakaran ringan (APAR) 

- Pengalokasian tempat ibadah 

- Penyediaan alokasi tempat parkir baik untuk konsumen maupun staf Perusahaan. 

d) Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai, terutama untuk mendukung penerapan 

Keuangan Berkelanjutan.  



Perusahaan mengikutkan semua lini karyawan pada pelatihan baik yang bersifat wajib maupun 

untuk pengembangan karir. Selama 2020, hampir semua program pelatihan disesuaikan 

menjadi pelatihan online/e-training dikarenakan dampak pandemi COVID-19, dan Perusahaan 

akan menerapkan platform e-learning yang akan dimulai di 2021 untuk menajutkan usaha 

pelatihan dan pengembangan kemampuan internal, dengan terus mengindahkan protokol 

kesehatan. 

3) Masyarakat 

a) Informasi kegiatan yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap 

masyarakat serta pengembangan wilayah operasional di daerah tertinggal termasuk literasi dan 

inklusi keuangan: 

- Perusahaan melakukan Bakti Sosial sebagai pilihan kegiatan TJSL tahun 2020, dengan 

fokus memberikan bantuan bahan pokok kepada masyarakat sekitar Perusahaan yang 

tergolong ekonomi rentan (pekerja upah harian) seperti pemulung, penyapu jalan dan 

pemilik warung, yang berlokasi disekitar kantor-kantor Perusahaan di Jakarta, 

Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, Palembang, Pekanbaru 

Samarinda dan Makassar. 

- Kegitan Literasi Keuangan Perusahaan pada 23 Oktober 2020 berupa Workshop 

Perencanaan & Pengelolaan Keuangan yang dilaksanakan di SMAN 1 Ciseeng, 

Kabupaten Bogor dengan judul "PERENCAAAN KEUANGAN UNTUK MASA DEPAN" yang 

diikuti oleh 50 peserta siswa siswi kelas 10-12. Pelaksanaan kegiatan literasi keuangan 

mengalami penyesuaian dari yang sebelumnya direncanakan di Makassar, Sulawesi 

Selatan menjadi di Bogor, Jawa Barat dikarenakan menyesuaikan dengan risiko 

perjalanan dan mengindahkan protokol kesehatan yang disebabkan pandemi COVID-19. 

Kegiatan Literasi ini bertujuan: 

1. Mengetahui dan memahami lembaga/Institusi keuangan yang terdaftar dan 

diawasi oleh OJK. 

2. Terhindar dari jeratan rentenir 

3. Mampu menggunakan PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) sebagai lembaga 

yang dapat membantu masyarakat dalam mengelola keuangan. 

- Kegiatan Inklusi Keuangan Perusahaan dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 dengan 

memberikan program khusus untuk kelompok tertentu yang membutuhkan layanan 

pembiayaan dalam bentuk Pemberian keringanan Biaya Administrasi senilai Rp 1 juta 

untuk aplikasi kredit Reguler dan ADDB di daerah Pekanbaru & Samarinda. 

Tabel Informasi Kegiatan yang Berdampak terhadap Masyarakat 

Nama Kelompok 

/ Mitra Usaha 
Lokasi Jenis Kegiatan Jumlah Mitra 

- - - - 

 

b) Mekanisme pengaduan masyarakat serta jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dan 

ditindaklanjuti. 

Informasi yang disampaikan: 

Penanganan pengaduan nasabah diterima dan ditanggapi oleh unit khusus pengaduan nasabah 

di setiap kantor cabang. Selama tahun 2020 terdapat 57 keluhan dengan subyek terbanyak 

adalah pengaduan Sistem dan Informasi (27) dan Restruktur (16). Dari total keluhan, 

seluruhnya yaitu100% telah diselesaikan. 

c). TJSL 



Tabel Kegiatan TJSL terkait Pemberdayaaan Masyarakat 

No 
Jenis Kegiatan 

TJSL 

Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan 
Penjelasan 

1. Bakti Sosial 
Pembagian 

Paket 

Sembako 

SDG #1 Menghapus kemiskinan 
SDG #2 Mengakhiri kelaparan 

SDG #10 Mengurangi ketimpangan 

Alokasi Dana:  
Rp. 59,282,215 

Periode Pelaksanaan: 

Mei 2020. 

 

d. Kinerja Lingkungan Hidup Perusahaan 

1) Biaya Lingkungan Hidup yang dikeluarkan 

o Perusahaan belum mengelurkan biaya khusus yang berkaitan dengan 

Lingkungan Hidup. 

2) Uraian mengenai penggunaan material yang ramah lingkungan, misalnya penggunaan jenis 

material daur ulang: 

Perusahaan menggunakan hand-dryer pada wastafel, mengurangi penggunaan 

tissue di kantor-kantor Perusahaan yang memungkinkan untuk diganti. 

 
3) Uraian mengenai penggunaan energi: 

a) Jumlah dan intensitas energi yang digunakan: 

  Perusahaan telah menggunakan AC inverter di lokasi Kantor Pusat. 

b) Upaya dan pencapaian efisiensi energi yang dilakukan termasuk penggunaan 
sumber energi terbarukan:  

 Belum ada efisiensi energi melalui sumber energi terbarukan. 

 

 Tabel Uraian Penggunaan Energi 

Deskripsi 2020 

Listrik (kWh) n/a 

Volume Air dari PDAM (m3) n/a 

Volume Air dari Sumur (m3) n/a 

 

e. Kinerja Lingkungan Hidup bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya 

berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup 

1) Kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf d; 

2) Informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak 

negatif terhadap Lingkungan Hidup sekitar terutama upaya peningkatan daya dukung 

ekosistem; 

Selama 2020, Perusahaan belum terlibat dalam kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan 

Hidup, terutama upaya peningkatan daya dukung ekosistem. 

3) Keanekaragaman hayati: 

a) Dampak dari wilayah operasional yang dekat atau berada di daerah konservasi atau 

memiliki keanekaragaman hayati dalam meenjalankan operasionalnya, Perusahaan 

umumnya berlokasi di wilayah perkantoran yang tidak berada dekat dengan daerah 

konservasi atau wilayah perlindungan keanekaragaman hayati. Namun, Perusahaan 

selalu berusaha mengindahkan kelestarian lingkungan hidup sekitar. 



b) Usaha konservasi keanekaragaman hayati yang dilakukan, mencakup perlindungan spesies 

flora atau fauna; 

Selama 2020, Perusahaan belum terlibat dalam usaha konservasi keanekaragaman 

hayati. 

4) Emisi, paling sedikit memuat: 

a) Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan berdasarkan jenisnya; 

Emisi dapat secara signifikan dihasilkan dari opersional Perusahaan adalah berupa gas 

buang dari pengoperasian kendaraan operasional Perusahaan yang di tahun 2020 

berjumlah 82 kendaraan roda empat dan 4 kendaraan roda dua. 

Dengan asumsi rata-rata gas buang CO2 sebesar 3,5 ton3/tahun untuk sebuah 

kendaraan, Perusahaan dapat mengukur secara total gas buang CO2 yang dihasilkan 

Perusahaan mencapai 290.5 ton3 selama tahun 2020. 

b) Upaya dan pencapaian pengurangan emisi yang dilakukan; 

Perusahaan selama tahun 2020 berupaya menggalakan penggunaan sarana virtual 

meeting (Zoom), selain untuk mengakomodasi protokol kesehatan yang disebabkan 

pandemic COVID-19, namun juga sebagai upaya mengurangi pembuangan gas emisi 

kendaraan CO2. 

Selain itu, semua kendaraan operasional Perusahaan juga dirawat sesaui dengan 

pemeriksaan gas buang emisi dan akan melalui perbaikan / peremajaan bila ditemukan 

kendaraan yand tidak sesuai dengan pengaturan gas emisi di wilayah tersebut. 

5) Limbah dan efluen, paling sedikit memuat: 

a) Jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenis; 

 Perusahaan tidak menghasilkan linbah dan efluen dalam bentuk apapun. 

b) Mekanisme pengelolaan limbah dan efluen; 

 Perusahaan tidak melakukan mekanismen pengelolaan limbah. 

c) Tumpahan yang terjadi (jika ada);  

 Perusahaan tidak mengalami tumpahan limbah apapun. 

6) Jumlah dan materi pengaduan Lingkungan Hidup yang diterima dan diselesaikan. 

Selama 2020, Perusahaan tidak mendapatkan pengaduan Lingkungan Hidup dari pihak 

manapun. 

f. TanggungJawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan.  

Selama tahun 2020, Perusahaan masih dalam tahap awal dalam melakukan studi 

pengembangan produk/jasa dengan kategori keberlanjutan.  

1) Inovasi dan pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan. 

Perusahaan memiliki beberapa opsi fokus yaitu produk pembiayaan solar panel dan Electric 

Vehicles/Plug-in Hybrid Electric Vehicle untuk jangka panjangnya. Saat ini, mengacu pada 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan 



Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Oleh Konsumen PT Perusahaan 

Listrik Negara (Persero), Perusahaan melihat kesempatan memberikan produk pembiayaan solar 

panel kepada konsumen yang sudah memiliki rumah tinggal sendiri dan ingin memasang solar 

panel. 

Perusahaan berencana untuk meluncurkan produk ini pada Semester 2 2021 dengan bekerja 

sama dengan mitra supplier solar panel, yang memenuhi kriteria Perusahan.  

2) Jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan.  

Perusahaan berenana meluncurkan produk sudah teruji keamanannya melalui penyampaian 

risiko kualitas produk solar panel dan pemilihan mitra kerja, yang dapat memberikan jaminan 

produk dan purna jual yang layak. 

Perusahaan juga akan melakukan edukasi dalam bentuk konsultasi kepada calon konsumen 

pembiayaan solar panel dengan bekerja sama denga mitra kerja supplier, agar konsumen 

memahami betul fungsi, kapabilitas dan risiko penggunaan solar panel. 

3) Dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/atau jasa Keuangan 

Berkelanjutan dan proses distribusi, serta mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi 

dampak negatif.  

Perusahaan condong memilih untuk mengembangkan produk pembiayaan solar panel karena 

dampat positif berupa penghematan yang dapat dilakukan konsumen, pengurangan 

penggunaan sumber daya terhabiskan (listrik PLN) dan dampak pengurangan polusi yang 

dihasilkan. Sementara dampak negatif yang menjadi pertimbangan Perusahaan adalah 

kemungkinan risiko kredit bilamana konsumen mengalami kesulitan daalam melakukan 

pembayaran dimana Perusahaan tidak akan mudah untuk melakukan eksekusi aset tersebut.  

Namun, Perusahaan juga telah mempertimbnagkan mitigasi risiko untuk dampak negatif 

tersebut berupa kemungkinan pemberlakukan asuransi kredit terhadap produk solar panel 

tersebut. Hal ini masih menjadi topik yang dipelajari Perusahaan dalam pengembangan produk 

pembiayaan solar panel. 

4) Jumlah produk yang ditarik kembali dan alasannya  

Tidak ada. 

5) Survei kepuasan pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan.  

Belum ada. 

7. Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen (jika ada) 

Tidak ada. 

8. Lembar Umpan Balik (Feedback) untuk Pembaca (jika ada)  

 Belum ada. 

9. Tanggapan Perusahaan  terhadap Umpan Balik Laporan Tahun Sebelumnya  

Tidak ada. 

*Catatan: 
Data keuangan tahun 2020 berdasarkan Laporan Keuangan Un-audited, dikarenakan belum 

tersedianya Laporan Keuangan Audited 2020 pada saat pembuatan laporan ini. 


