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Kata Pengantar 
 
Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan berkah yang diberikan 

kepada keluarga besar PT Ivaro Ventura, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan 

Keberlanjutan PT Ivaro Ventura Tahun 2021. 

 

Tahun 2021 merupakan tahun yang tidak mudah di setiap sektor usaha di dunia dikarenakan munculnya 

pandemi Covid-19 yang hingga saat ini masih belum kunjung reda. Perusahaan sadar akan pentingnya 

menilai risiko-risiko keberlanjutan yang mungkin akan dihadapi oleh Perusahaan di masa yang akan datang 

sehingga dapat meminimalisirkan dampak material yang muncul dari risiko-risiko tersebut. Kami sadar akan 

tanggung jawab untuk memberikan nilai tambah terutama bagi pemegang saham dan di tengah masa krisis 

pandemi ini, Perusahaan tetap berjuang mempertahankan laba perusahaanv  dan telah berhasil 

meningkatkan laba berjalan dari tahun 2020 ke tahun 2021 yaitu dengan kenaikan sebesar 13%. Kami 

menyadari bahwa pandemi belum segera berakhir, untuk itu kami menggariskan beberapa kebijakan 

strategis yaitu: 

 

• Pilar Pembangunan Sosial: 
1. Menerapkan disiplin pelaksanaan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19, baik bagi karyawan 

maupun debitur. 

2. Tetap mengoptimalisasi pengembangan pelatihan karyawan secara online/video conference. 

 

• Pilar Pembangunan Ekonomi: 
1. Melakukan pengendalian biaya operasional secara ketat dan berkesinambungan. 

2. Memastikan resiko likuiditas terkelola dengan baik. 

3. Melaksanakan restrukturisasi terhadap pembiayaan konsumen yang terkena dampak Covid-19. 

4. Melakukan kegiatan pembiayaan dengan lebih selektif berdasarkan prinsip kehati-hatian.  

 

• Pilar Pembangunan Lingkungan: 
1. Melakukan kebijakan paperless yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya inovasi 

digitalisasi yang diupayakan dikembangkan Perusahaan. 
 

• Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola: 
1. Melakukan kebijakan kesetaraan dan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan sebagai 

upaya mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik. 
 

Kami berharap dengan disusunnya Laporan Keberlanjutan Tahun 2021, PT Ivaro Ventura dapat memberikan 

gambaran lebih jelas atas hasil realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2021 dan dapat 

menjadi kunci sukses Perusahaan untuk mencapai target RAKB 2022 yang lebih baik. 

 
Seluruh Direksi, Dewan Komisaris, dan segenap karyawan Perusahaan berkomitmen untuk terus 

melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sehingga Perusahaan 

dapat mencapai sasaran Keuangan Berkelanjutan yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui 

peningkatan portofolio dan kemampuan manajemen risiko khususnya aspek sosial dan lingkungan hidup. 
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BAB I Strategi Keberlanjutan 

 
Sebagai salah satu Perusahaan penyedia jasa keuangan, Ivaro Ventura memainkan peranan 

dalam pelaksanaan pembangunan nasional melalui fungsi intermediary dan secara tidak langsung 

berkontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui kredit yang dimanfaatkan untuk 

kegiatan usaha yang memberikan manfaat sosial dan lingkungan hidup. 

Pemerintah mengharapkan peran Sektor Jasa Keuangan dalam mendukung pelaksanaan 

pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan menerapkan keuangan berkelanjutan dan 

mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) dalam kegiatan usaha, hal ini 

dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No-51/2017 tentang Penerapan Keuangan 

Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK).  

Terjadinya pandemi Covid-19 adalah tantangan keberlanjutan yang paling utama untuk Indonesia 

dan seluruh dunia di sepanjang 2021. Sebagai sebuah entitas usaha, Perusahaan telah melakukan 

pengelolaan risiko dampak pandemi terhadap bisnis serta memastikan keselamatan dan 

kesehatan karyawan kami sebagai prioritas utama. Dalam kaitan ini pula, Perusahaan tetap 

berkomitmen untuk mendukung Pemerintah dan masyarakat Indonesia pelaku usaha kecil dan 

menengah yang memerlukan dukungan finansial akibat pandemi Covid-19.  

Perusahaan pada tahun 2021 dengan total aset senilai Rp 33,9 miliar telah menyalurkan kredit 

mencapai Rp 30,2 miliar, kredit yang disalurkan oleh Perusahaan bertujuan untuk mendorong 

kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, 

pemanfaatannya harus selaras dengan kepentingan lingkungan, sosial, dan tata kelola agar tidak 

menimbulkan dampak negatif bagi pembangunan. Di sisi lain, masih banyak kegiatan usaha yang 

berwawasan lingkungan di berbagai sektor ekonomi yang juga memerlukan dukungan finansial 

termasuk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku Usaha Kecil dan Menengah. 

 

A. KOMITMEN IVARO VENTURA TERHADAP LINGKUNGAN , SOSIAL DAN TATA KELOLA 

Perusahaan berkomitmen untuk memastikan bahwa operasional Perusahaan senantiasa ramah 

terhadap lingkungan, sosial dan tata kelola (LST) yang baik dalam kerangka Keuangan 

Berkelanjutan. 

Perusahaan menyadari pentingnya menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi 

yang akan datang. Perusahaan akan terus berusaha untuk memahami kebutuhan pemangku 

kepentingan yang berbeda, dengan tetap memperhatikan dampak dari operasional bisnis rhadap 

perkembangan komunitas dan debitur yang dilayani. 
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B.  RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN 

Strategi keberlanjutan Ivaro Ventura dituangkan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 

(RAKB) 2021-2025 yang berisi rencana aksi jangka pendek (satu tahun) dan jangka panjang (lima 

tahun). Penyusunan RAKB ini sejalan dengan amanah yang tertuang dalam Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 2017 (POJK 51/2017) tentang Penerapan Keuangan 

Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik.

 

Visi Keuangan Keberlanjutan Perusahaan 

a. menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan 

berkelanjutan dan pendanaan ke masyarakat yang lebih luas; 

b. meningkatkan daya tahan dan daya saing LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik melalui 

pengelolaan risiko sosial dan Lingkungan Hidup yang lebih baik dengan cara 

mengembangkan produk dan/atau jasa keuangan yang menerapkan prinsip Keuangan 

Berkelanjutan sehingga mampu berkontribusi positif pada stabilitas sistem keuangan; 

c. mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi dan mencegah kerusakan Lingkungan Hidup, 

menjaga keanekaragaman hayati, dan mendorong efisiensi pemanfaatan energi dan 

sumber daya alam; dan 

d. mengembangkan produk dan/atau jasa keuangan yang menerapkan prinsip Keuangan 

Berkelanjutan. 

Misi Keuangan Berkelanjutan Perusahaan  

Untuk mewujudkan visi Keuangan Berkelanjutan, Perusahaan memiliki misi Keuangan 

Berkelanjutan yang juga merupakan misi utama Perusahaan. Seperti yang ada dalam misi 

Perusahaan bahwa Perusahaan akan menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance, 

memberikan solusi finansial yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan kemudian menjaga 

dan meningkatkan kepercayaan dalam hubungan antara kelompok-kelompok bisnis dan 

pelanggan sehingga dapat berkontribusi positif pada stabilitas sistem keuangan. 

Perusahaan terus  melakukan penyempurnaan implementasi keuangan berkelanjutan dengan 

mengadopsi dan mengimplementasikan praktik-praktik LST dalam kegiatan operasional 

bisnisnya.  

 

Adapun langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara 

lain adalah:  

1. Peningkatan kapabilitas sumber daya manusia termasuk tersedianya set skill baru karyawan 

yang dibutuhkan untuk mendukung terwujudnya keuangan berkelanjutan,  

2. Mengintegrasikan aspek LST di dalam menyusun kebijakan atau standar prosedur operasi dan 

pengelolaan risiko dalam aktivitas Perusahaan.  

3. Penyesuaian perangkat kerja operasional dan tekhnologi informasi 
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Pelaksanaan Sebagian Program Keuangan Berkelanjutan 2021 

Ivaro Ventura telah menerapkan RAKB 2021. Sebagian besar program yang kami rencanakan 

dapat terlaksana namun beberapa program maupun target yang telah ditetapkan tidak dapat 

dicapai karena keterbatasan dan perubahan-perubahan dampak terjadinya pandemi Covid-19.  

Tahun 2021 merupakan tahun kedua bagi Perusahaan dalam menerapkan RAKB, untuk periode 

ini Perusahaan telah mencanangkan target dan melaksanakan program yang penerapan 

keuangan berkelanjutan yang meliputi: 

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pelaksanaan sosialisasi dan 

internalisasi keuangan berkelanjutan untuk Direksi (BOD), BUH, analis kredit, dan semua 

level manajerial. 

2. Melakukan kaji ulang pada Standar Prosedur Operasional (SPO) yang telah ada dan 

melakukan integrasi manajemen risiko lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola dalam 

proses bisnis Perusahaan 

3. Pengoptimalkan jaringan kantor yang sudah dimiliki dengan tujuan untuk 

mengembangkan sales booking.  

4. Meningkatkan informasi calon Debitur antara lain melalui credit scoring sehingga 

menghasilkan kredit yang berkualitas. 

 

Pelaksanaan Strategi Keuangan Berkelanjutan 2021 

Area Program Kegiatan 

Pengembangan 
sumber daya 
manusia tentang 
keuangan 
berkelanjutan 

• Workshop tentang konsep dasar Keuangan Berkelanjutan (POJK 51) kepada 
tingkatan manajemen serta posisi terkait penjualan dan pengembangan produk 

• Human Capital tengah menyusun modul Pengenalan Keuangan Berkelanjutan yang 
akan diikuti oleh karyawan untuk memberikan pemahaman awal mengenai 
roadmap keuangan berkelanjutan dan POJK-51 

Pengembangan 
awal produk 
keuangan 
berkelanjutan 

• Pemberian pembiayaan kepada Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan 
dan kelautan 

• Pemasaran produk pembiayaan UMKM 

Pengelolaan 
lingkungan 
operasi 
Perusahaan 

• Mengurangi pemakaian AC secara bertahap 

• Memaksimalkan penggunaan brosur dalam aktivitas cabang dan mencoba untuk 
membuat  product E-Brochure 

• Melengkapi kebijakan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) untuk diselaraskan 
dengan ketentuan & perundang undangan dan disosialisasikan ke karyawan 

• Penerapan “green office” dalam operasional Perusahaan antara lain penghematan 
konsumsi listrik, penggunaan kertas, pengurangan minuman, fasilitas rapat dengan 
menggunakan video conference 

• Melakukan inisiatif ramah lingkungan sebagai gaya hidup sehari-hari karyawan, 
seperti mengurangi minum dalam kemasan plastik ataupun piring plastik sekali 
pakai. Karyawan diminta membawa botol minuman sendiri.  
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Ivaro Ventura dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

Perusahaan berkomitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 

Untuk melaksanakan komitmen ini, Perusahaan memberikan kontribusi tidak langsung melalui 

pembiayaan dan pendanaan pada debitur yang melakukan kegiatan usaha yang dapat 

memberikan dampak pada pembangunan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi langsung 

melalui kegiatan corporate responsibility kepada masyarakat.  

 

 

 

Kegiatan Operasional:  

Gedung Ramah Lingkungan & Penerapan SDM yang Baik 
 

                                                                                                  

Mendorong karyawan                      Utilisasi listrik                                 Fasilitas Pertemuan  
dengan gaya hidup                               turun 8%                                        menggunakan video  
 ramah lingkungan                                                                                              conference 
 

 

                                                                                        

Mengurangi penggunaan                       Utilasasi air                                     Pengaturan Pemakaian AC 
Plastik                                                        
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 Pendapatan Angsuran

2018 35,293

2019 35,312

2020 39,721

2021 24,663

 

BAB II IKHTISAR KINERJA ASPEK KEBERLANJUTAN  

 

 
KETERANGAN 2017 2018 2019 2020  2021  

PEMBIAYAAN USAHA PRODUKTIF           

Nilai Pembiayaan (Rp Juta) 54.233 71.579 75.327 43.716               30.270  

KEUANGAN           

Pendapatan (Rp Juta) 27.01 35.293 39.721 32.082               24.663  

Laba Tahun Berjalan (Rp Juta) 2.099 2.242 2.531 2.584                 3.095  

LINGKUNGAN           

Penggunaan Listrik  (Rp Juta) 74 136 118 108                       99  

Penggunaan Air (Rp Juta) 21 46 37 36                       40  

 

 
 
   PENDAPATAN (Rp  Juta)                                                         LABA TAHUN BERJALAN (Rp Juta) 

                                

            
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEMBIAYAAN (Rp Juta) 

 
 
 
 
 
 
 

 

      
 
 
 
 
 
 

 Laba Tahun Berjalan

2018 2,242

2019 2,531

2020 2,748

2021 3,095

Nilai Pembiayaan (Rp Juta)

2017 54,233

2018 71,579

2019 75,327

2020 43,716

 2021 30,270
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          Aspek  

             Aspek 

KETERANGAN 2017 2018 2019 2020 2021 

Komposisi Karyawan Perempuan dari Seluruh 
Angkatan Kerja 

26.00% 50.00% 38.00% 37.00% 97.48% 

Komposisi Perempuan dari Seluruh Manajer 0,96% 0,76% 0,55% 0,77% 2.52% 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Pemakaian Listrik (Rp Juta) 74 136 118 108 99 

Penggunaan Air (Rp Juta) 21 46 37 36 40 
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BAB III PROFIL LEMBAGA JASA KEUANGAN 

 

TENTANG  
KAMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09         Sekilas PT Ivaro Ventura 

10         Identitas Perusahaan 

11         Skala Usaha 

12       Visi, Misi dan Nilai-nilai Perusahaan 

14       Sambutan Direktur Utama 



9 |L a p o r a n  K e b e r l a n j u t a n  2 0 2 1       
 

 

Sekilas  
Ivaro Ventura  
 
PT. Ivaro Ventura didirikan berdasarkan Akta Notaris Lieke L. Tukgali S.H., M.H., M.Kn., No. 02. Akta 

Pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. 

AHU-43149.AH.01.01 Tahun 2009. Perusahaan memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Modal 

Ventura dari Menteri Keuangan dalam Surat Keputusan No. KEP-373/KM.10/2009 tanggal 27 Oktober 

2009. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta 

No. 47 Tanggal 27 Januari 2020 Notaris DRS Wijanto Suwongso, S.H.  

Perubahan Anggaran Dasar disesuaikan dengan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaran Usaha Perusahaan Modal Ventura yang meliputi :  

a.  Penyertaan Saham ;  

b. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (quasi equity  participation)  

c. Pembiayaan pembelian surat hutang yang diterbitkan PPU pada tahap rintisan awal  

d.  Pembiayaan usaha produktif  

e. Dalam melakukan Usaha Modal Ventura dapat mengelola Dana Ventura  

f.  Modal ventura juga dapat menyelenggarakan kegiatan usaha :        

 - kegiatan jasa berbasis fee; dan/atau         

 - kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
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Identitas 
Ivaro Ventura     

 

  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@ivaroventura.com
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Skala Usaha 
 

1.   Total Aset, dan Liabilitas 
  Hampir seluruh sektor ekonomi masih terkena dampak Covid-19, tidak terkecuali Industri   

Modal Ventura termasuk PT Ivaro Ventura.    

   
   POSISI KEUANGAN (Rp Juta) 

 
 
 

  

   
    
    
   
 
 
 

Tahun 2021 adalah tahun yang penuh tantangan bagi industri pembiayaan, bukan hanya 

karena perlambatan ekonomi mengakibatkan penurunan aset, melainkan juga debitur yang 

mengalami kesulitan membayar kewajibannya pada Perusahaan. Dalam situasi yang 

demikian, Perusahaan masih berhasil mencatatkan nilai aset sebesar Rp 33,98 miliar. 

Sebagai langkah mitigasi untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi di masa mendatang, 

Perusahaan berfokus pada perbaikan kualitas, salah satunya dengan melakukan assessment 

secara komprehensif untuk memantau para debitur.  

 

  
2. Ketenagakerjaan 

Kebijakan Perusahaan dalam pengelolaan sumber daya manusia adalah memberikan 

kesempatan yang sama bagi setiap karyawan tanpa mandang suku, agama, ras , golongan 

dan gender. Untuk itu kebijakan Perusahaan dalam penempatan karyawan senantiasa 

ditekankan kepada kinerja dan kompetensi individu yang bersangkutan. Jumlah karyawan 

Perusahaan di tahun 2021 adalah sejumlah 318 karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

46,650

51,680

37,751
33,918

15,048
17,548 16,117

4,081

31,601
34,132

21,881
24,976

2018 2019 2020 2021

Total Aset Total Liabilitas Total Ekuitas
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Visi dan  
Misi Perusahaan 

 

VISIMenjadi lembaga keuangan mikro 

terbaik yang optimal dalam memenuhi 

kebutuhan dan kepuasan konsumen, serta 

bertanggung jawab untuk saling berkembang 

meningkatkan perekonomian masyarakat. 

 

MISI 

Mudah dijangkau, sebagai salah satu upaya 

pengembangan kewiraswastaan di Indonesia 

Mengedepankan prinsip kehati-hatian agar 

menjadi lembaga keuangan yang sehat dan 

besar  

Mengupayakan peningkatan kualitas 

operasional dan sumber daya manusia yang 

terus menerus berjalan  

Memiliki tanggung jawab dalam hal 

peningkatan kemakmuran terhadap 

pemegang saham, karyawan dan masyarakat 
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NILAI-NILAI   

PERUSAHAAN 
 

  INTEGRITY berarti memiliki Prinsip kesadaran diri, jujur, dan bertanggungjawab terhadap 
diri sendiri, pekerjaan dan Perusahaan berlandaskan aturan (SOP), norma (aturan tidak 
tertulis) dan kode etik secara konsisten 

 

 
VISIONER berarti memiliki kemauan untuk maju dan berkembang, melakukan perbaikan 
yang berkesinambungan secara Inovatif dan Kreatif. 

 

 

 AMBITION berarti memiliki Keinginan dan tanggungjawab yang kuat untuk mencapai tujuan 

dengan cerdas dan baik 

  
RELATION BUILD berarti memiliki memiliki kemampuan menjalin hubungan baik dan 
kerjasama dengan pihak internal dan eksternal. 

 
 

OPERATIONAL EXCELLENT berarti mamou  Bekerja secara efektif dan efisien berdasarkan 
SOP/ Aturan/ Job Description 

 

 

I 

v 
5 A 

R 
o 
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BAB IV Penjelasan Direksi 

Penerapan Akutansi Keuangan Berkelanjutan, merupakan tahun kedua bagi 

Perusahaan dari lima tahun Rencana Keuangan berkelanjutan. Perusahaan 

bertekad untuk turut mendukung upaya pemulihan ekonomi, bersama-

sama mengatasi masalah sosial yang ditimbulkan dari Pandemi yang melanda dan 

menyusun serta menyampaikan Laporan Keberlanjutan serta Rencana Aksi 

Keuangan Berkelanjutan sebagai sumbangsih Perusahaan dalam 

mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan” 

 

 

Pemegang saham dan para pemangku kepentingan yang terhormat.  
 
Mewujudkan konsep keberlanjutan bukanlah hal yang mudah, terutama bagi Perusahaan 

modal ventura seperti PT Ivaro Ventura, disebut juga “Perusahaan”. Bagi Industri Keuangan 

khususnya Non Perusahaan, keberlanjutan menjadi sebuah rumusan yang harus ditelaah 

secara mendalam, yang tentunya berkaitan dengan bisnis inti yang dijalankan Perusahaan.  

Pada kesempatan kali ini Perusahaan kembali menyajikan penerapan laporan berkelanjutan. 

Penerbitan laporan ini merujuk kepada POJK No. 51/POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang 

Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten dan 

Perusahaan Publik. Melalui laporan ini, akan dipaparkan secara ringkas mengenai kinerja 

pencapaian Perseroan pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Perseroan memiliki harapan 

besar laporan ini menjadi sarana untuk seluruh pemangku kepentingan. 

 

Tahun 2021 yang berkembang dinamis dan penuh tantangan bagi seluruh pelaku bisnis 

termasuk kami, mengharuskan seluruh jajaran mengatasi perubahan kondisi yang signifikan 

untuk diatasi bersama-sama. Perusahaan bersatu-padu melakukan berbagai penyesuaian dan 

menerapkan program kerja sesuai kebijakan yang ditetapkan manajemen agar kegiatan 

operasional dapat tetap berjalan sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan sehingga 

kepentingan seluruh pelanggan tetap dapat terlayani. Perusahaan juga ditugaskan untuk turut 

berkontribusi mendukung suksesnya pelaksanaan beragam program bantuan bagi masyarakat 

yang terdampak Pandemi.  
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Sambutan Direktur Utama 

 

Sebagai bagian dari perwujudan komitmen tersebut, mulai Tahun Operasional 2020, 

Perusahaan menyusun dan menerbitkan Laporan Keberlanjutan. Tahun 2021 adalah tahun 

kedua Perusahaan menyusun dan menyampaikan Laporan Keberlanjutan. 

 

Selain menerbitkan Laporan Keberlanjutan, Perusahaan juga menyusun dan menyampaikan 

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2021-2025. Kami berkomitmen penuh untuk 

merealisasikan beragam inisiatif strategis di dalamnya dan akan menyampaikan hasilnya dalam 

Laporan Keberlanjutan berikutnya. Dengan menyampaikan dua Laporan tersebut, kami juga 

menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Melalui Laporan Keberlanjutan ini, kami menyampaikan berbagai kendala dan tantangan dalam 

menerapkan Keuangan Berkelanjutan serta strategi dan upaya yang Perusahaan lakukan untuk 

mengatasi kendala tersebut berikut capaian kinerja pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan 

sebagai realisasi peran serta Perusahaan dalam mewujudkan pembangunan bangsa yang 

berkelanjutan. 
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Sambutan Direktur Utama 

 

SITUASI EKSTERNAL                                                      

YANG MEMPENGARUHI KEBERLANJUTAN  

 

Tantangan keberlanjutan terbesar dalam situasi pandemi Covid-19 adalah tetap menjaga 

kesehatan seluruh karyawan dan Debitur Perusahaan.  

Selain tantangan kesehatan akibat situasi pandemi Covid-19, Perusahaan juga menghadapai 

tantangan untuk menjaga keberlanjutan perputaran roda usaha. 

 

Sepanjang tahun 2021 kinerja ekonomi Perusahaan  tetap menunjukkan hasil yang positif di 

tengah tantangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Perusahaan telah  

menyalurkan kredit sebesar Rp 30,7 miliar, dan membukukan laba bersih setelah pajak sebesar 

Rp 3 miliar. Pencapaian ini didukung oleh perbaikan biaya dana (cost of fund) dan pengelolaan 

biaya secara efektif.  

 

Dari sisi kualitas Pembiayaan, Tahun 2021 Perusahaan berhasil membukukan rasio Non 

Performance Financing (NPF) sebesar 2,43%,  mengalami penurunan dibandingkan NPF di 

tahun 2020 sebesar 4, 84%. Penurunan NPF ini dibandingkan dengan tahun 2020 terjadi 

sebagai bukti keberhasilan langkah-langkah strategi yang dilakukan Perusahaan sebgai bentuk 

upaya keberlanjutan selama pandemi Covid-19.  Hal ini memberikan dampak positif pada 

kinerja keuangan Perusahaan, khususnya profitabilitas. Dari sisi profitabilitas, Net Profit After 

Tax Desember 2021 yang dibukukan adalah sebesar Rp 3,095 miliar jauh lebih baik 

dibandingkan laba yang dibukukan di tahun 2020 yaitu sebesar Rp 2,5 miliar. 
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Sambutan Direktur Utama 

 

TINDAK LANJUT PERUSAHAAN TERHADAP ISU TERKAIT PENERAPAN KEUANGAN 

BERKELANJUTAN 

Perusahaan mewujudkan nilai keberlanjutan melalui penyaluran pembiayaan untuk kegiatan-

kegiatan pembangunan yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  

Dalam merespon pandemi yang terjadi, kami memahami bahwa sebagian besar debitur 

mengalami tantangan yang cukup berarti. Penting bagi kami untuk membantu agar kegiatan 

usaha mereka tetap dapat berjalan sehingga mencegah meluasnya dampak ekonomi dan 

sosial. Manajemen mengambil langkah dengan memantau kualitas aset terutama pada 

portofolio yang potensial terdampak, dan secara proaktif mengikutsertakan hampir semua 

debitur non-ritel dan ritel untuk menilai apakah restrukturisasi dan penjadwalan ulang 

diperlukan untuk mendukung bisnis mereka.  

Dengan pendekatan ini, Perusahaan berupaya agar masyarakat dapat menghadapi krisis ini dan 

membantu upaya pemulihan ekonomi dan aktivitas bisnis mereka. 

Layanan keuangan adalah kegiatan esensial yang dibutuhkan masyarakat dan memperoleh izin 

untuk tetap beroperasi dengan kondisi khusus. Untuk memastikan operasional Perusahaan 

yang aman, kami telah menerapkan langkah-langkah berikut ini: 

• Menerapkan prosedur pengaturan kerja yang sejalan dengan ketentuan Pemerintah 

dan pengendalian pencegahan penularan penyakit di tempat kerja untuk melindungi 

karyawan dan debitur 

• Berusaha meningkatkan layanan digital sehingga nasabah maupun calon nasabah tidak 

perlu mengunjungi kantor.  

Perusahaan juga berusaha meningkatkan promosi dan kampanye layanan digital 

mendukung debitur bertransaksi dari rumah. 

• Memanfaatkan platform digital untuk melaksanakan transaksi dan operasional 

Perusahaanan yang paperless serta melakukan pembelajaran digital guna memenuhi 

kompetensi karyawan. 
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KOMITMEN MANAJEMEN DALAM MENERAPKAN  

KEUANGAN BERKELANJUTAN 

 

Kami berkomitmen untuk melaksanakan penerapan keuangan berkelanjutan dengan 

merealisasikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Rencana Bisnis (RB) secara 

berkesinambungan demi tercapainya Visi dan Misi Berkelanjutan.  

 

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan dan debitur 

yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mencapai pembiayaan yang 

berkelanjutan 

 

 

 

Jakarta, Mei 2022 

Atas nama Direksi 

PT Ivaro Ventura 

 

 

 

Ariel Darmawan 
Direktur Utama 
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BAB V TATA KELOLA 

BERKELANJUTAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

20        Tata Kelola Perusahaan yang Baik 

23        Pengembangan kompetensi 

Keuangan berkelanjutan 

24        Manajemen Risiko Lingkungan, Sosial 

dan Tata Kelola 

  

26        Penjelasan Pemangku Kepentingan 

28           Permasalahan yang Dihadapi 

Perkembangan dan Pengaruh 

terhadap Penerapan Keuangan 

Berkelanjutan 
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TATA KELOLA 

PERUSAHAAN YANG BAIK 
 

 
KOMITMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN 

Perusahaan  berkomitmen untuk menerapkan Good Corporate Governance (GCG) atau tata 

kelola perusahaan yang baik pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Komitmen ini 

dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja operasional secara berkelanjutan serta 

memperoleh kepercayaan pemangku kepentingan.  

 

 

STRUKTUR TATA KELOLA 

 
 

Struktur tata kelola Perusahaan meliputi: Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, 

Komite Audit serta unit-unit yang bekerja di bawah pengawasan Direksi. 

 

Pemegang Saham melalui RUPS merupakan struktur tertinggi di Perusahaan dan menjadi 

wadah untuk menentukan kebijakan dan mengambil keputusan. Dewan Komisaris bertugas 

melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi, sedangkan Direksi 

merupakan struktur yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan kinerja bisnis serta 

operasional Perusahaan. 
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TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG 

JAWAB ORGAN TATA KELOLA 

 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

merupakan entitas tertinggi berupa forum 

bagi pemegang saham untuk mengambil 

keputusan dan mengawasi kinerja bisnis 

secara keseluruhan.  

 

RUPS terdiri dari: RUPS Tahunan (RUPST) dan 

RUPS Luar Biasa (RUPSLB). RUPS Tahunan 

diselenggarakan dalam jangka waktu paling 

lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku 

berakhir. Sedangkan RUPS Luar Biasa dapat 

diselenggarakan pada setiap waktu 

berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan 

Perusahaan. 

 

Dewan Komisaris memegang fungsi 

pengawasan dan penasihat yang bertanggung 

jawab untuk memastikan bahwa semua 

kegiatan usaha yang dilaksanakan Direksi 

diselenggarakan sesuai dengan tujuan 

Perusahaan dan peraturan yang berlaku. 

Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit, 

Komite Manajemen Risiko. 

 

Direksi adalah organ tata kelola dengan 

mandat representasi dan manajerial yang 

memegang peran utama dalam kegiatan 

operasional Perusahaan sehari-hari. Direksi 

bertanggung jawab untuk memastikan 

strategi dan inisiatif Perusahaan, baik jangka 

pendek maupun jangka panjang agar dapat 

diimplementasikan dengan baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Direksi dibantu komite dan unit-unit kerja 

pendukung Direksi, antara lain Satuan Kerja 

Audit Internal (SKAI), Satuan Kerja Kepatuhan, 

Unit Kerja Corporate Legal & Litigation.  

 

 

Secara umum, Direksi dan Dewan Komisaris 

bertanggung jawab atas implementasi 

Keuangan Berkelanjutan. Rencana Aksi 

Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang 

dituangkan dalam Rencana Bisnis Tahunan 

(RBT) akan disampaikan kepada pemegang 

saham untuk mendapatkan persetujuan.  
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DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 
 
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi per 31 Desember 2021 

No. Nama Jabatan 

Tgl Disetujui dan Nomor 

Penilaian Kemampuan dan 

Kepatutan 

Kewarga-negaraan 

1. Maria Elisabeth Kanadi  Komisaris 
29 Mei 2019,  
KEP-309/NB.11/2019 

Indonesia 

2. Ariel Darmawan Direktur Utama 
29 Maret 2018,  
KEP-310/NB.11/2018 

Indonesia 

3. Robin Darmawan  Direktur 
18 Apil 2018, 
KEP-446/NB.11/2018 

Indonesia 

Penanggungjawab Keuangan Berkelanjutan 
Untuk menerapkan keuangan berkelanjutan, Perusahaan memiliki Rencana Aksi Keuangan 

Berkelanjutan (RAKB) yang memuat rencana strategis 2021-2025 yang implementasinya 

melibatkan seluruh organisasi. Dalam keuangan berkelanjutan, Direksi berwenang untuk 

menetapkan rencana strategis, anggaran, dan melakukan evaluasi pencapaian program, 

Direksi juga bertanggung jawab atas penerapan keuangan berkelanjutan dan melaporkan hasil 

implementasinya kepada Dewan Komisaris dan regulator sesuai ketentuan. 

 

Tugas pokok penanggung jawab Aksi Keuangan Berkelanjutan adalah : 

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan program aksi keuangan berkelanjutan 

2. Menyusun, monitoring dan evaluasi program rencana aksi keuangan berkelanjutan 

3. Menyusun laporan realisasi program akse keuangan berkelanjutan 

4. Menyusun laporan berkelanjutan 

Pelaksanaan program-program dalam RAKB dikelola oleh Task Force yang terdiri dari semua 

satuan/unit kerja/jabatan dari lintas divisi dan direktorat. Task Force bertugas merancang 

strategi, memastikan implementasi, memantau, dan melaporkan pelaksanaan program kepada 

Direksi dan Dewan Komisaris. 

 

Penentuan Waktu untuk Mengukur Realisasi Aksi Keuangan Berkelanjutan 

Untuk memastikan efektivitas realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan diperlukan 

pengukuran secara berkala yang dilaporkan kepada Direksi. Adapun pelaporan dengan 

penentuan waktu untuk melakukan realisasi RAKB adalah sbb : 

Aktivitas Periode PIC 

Laporan Berkelanjutan Tahunan Finance 
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PENGEMBANGAN 

KOMPETENSI KEUANGAN 

BERKELANJUTAN 
 

 

Peningkatan pemahaman tentang prinsip dan penerapan pengelolaan aspek lingkungan, 

sosial, dan tata kelola dalam kegiatan Perusahaan menjadi prioritas dalam penerapan 

keuangan berkelanjutan, untuk itu Perusahaan menyelenggarakan kegiatan peningkatan 

kapasitas internal personil dengan kegiatan pelatihan dan sosialisasi.  

 

Aktivitas pengembangan kapasitas yang terlaksana pada tahun 2021 adalah sebagai berikut : 

 

Deskripsi Kegiatan Peserta 

Product knowledge dan sosialisasi akutansi keuangan 

berkelanjutan 

Unit Kerja Terkait, 

Human Capital, Finance, RAS 

Seminar Keuangan Berkelanjutan Untuk Mencapai 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan oleh Lembaga 

Pengembangan PerPerusahaanan Indonesia (LPPI).  

Unit Kerja Terkait 

Finance, RAS 

Online Learning Service, Sustainable Finance Awareness 
diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan 
Perusahaanan Indonesia (LPPI) 
 

Komisaris dan Direksi serta Finance 

Sustainable investment in Indonesia Capital Market 
webinar 
 

Finance dan RAS 
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PENGELOLAAN  

RISIKO BERKELANJUTAN 
 

Selama tahun 2021, tantangan-tantangan dari faktor eksternal memberikan dampak dan 

tantangan tersendiri pada industri keuangan non bank, khususnya terhadap pengelolaan 

Manajemen Risiko. Oleh karenanya, Perusahaan berusaha terus melakukan pengembangan 

dalam penerapan Manajemen Risiko agar seluruh eksposur risiko yang melekat pada 

Perusahaan dapat diidentifikasi dan dikelola dengan baik. 

 

Penerapan Manajemen Risiko di Perusahaan meliputi:  

• Melakukan penyesuaian infrastruktur dan tata kelola manajemen Resiko yang telah 

sesuai dengan kompleksitas kegiatan bisnis, profil risiko, tingkat risiko yang akan 

diambil, serta peraturan yang ditetapkan oleh regulator. 

• Melakukan proses mengindentifikasi, mengendalikan, memantau, dan memitigasi 

risiko secara sistematis dan berkesinambungan. 

• Meningkatkan kesadaran dan budaya risiko secara kolektif, dimana Dewan Komisaris 

dan Direksi melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan penerapan manajemen 

risiko melalui sistem informasi yang telah dibangun yang dilakukan secara periodik. 

• Meningkatkan kesadaran akan Manajemen Risiko melalui kampanye kesadaran risiko, 

serta pelatihan-pelatihan terkait yang dilakukan di kantor pusat, dan cabang.  

 

 

Sebagai salah satu industri keuangan non bank, Perusahaan menetapkan dan menerapkan 

kebijakan dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan operasional. Termasuk dalam 

hal ini adalah Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), 

Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing).  
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Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme 

Perusahaan telah menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan 

Terorisme (APU-PPT) dengan menunjuk Pejabat Penanggung Jawab APU PPT. Penyelenggaraan 

APU-PPT meliputi : 

 

Pengawasan Aktif 

Direksi dan Komisaris 

Kebijakan dan 

Prosedur 

Pengendalian 

Intern 

Sistem Informasi 

Manajemen 

Sumber Daya 

Manusia dan 

Pelatihan 

Dewan Komisaris dan 

Direksi mengawasi 

secara aktif 

pelaksanaan program 

APU-PPT berdasarkan 

laporan rutin yang 

disampaikan. Dewan 

Komisaris dan Direksi 

juga memberikan 

persetujuan terkait 

kebijakan dan 

prosedur program 

APU-PPT 

Perusahaan 

menyesuaikan 

kebijakan dan 

prosedur yang 

sesuai dengan 

peraturan terkini 

Internal Audit 

dan Eksternal 

Audit menguji 

efektivitas 

pelaksanaan 

Program APU-PPT 

sesuai dengan 

ketentuan yang 

berlaku 

Pengembangan early 

warning system yaitu  

Sistem Informasi yang 

dapat memantau, 

mengidentifikasi, 

menganalisis dan 

menyediakan laporan 

dengan karakteristik 

transaksi berdasarkan 

risiko yang dilakukan 

debitur.  

Program pelatihan 

bagi karyawan , 

agar sumber daya 

manusia kami 

memiliki tingkat 

keahlian dan 

pengetahuan yang 

memadai dalam 

menjalankan 

tugasnya. 

 

Penerapan Prinsip Know Your Employee 

Penerapan Know Your Employee (KYE)  dilaksanakan meliputi aspek-aspek sebagai berikut:  

•  Melakukan prosedur penyaringan (pre-employee screening) pada saat penerimaan pegawai 

baru dalam upaya memastikan profil calon karyawan tidak memiliki catatan kejahatan.  

•   Pengenalan dan pemantauan profil karyawan antara lain mencakup perilaku dan gaya hidup 

karyawan. 

 

Penerapan Prinsip Know Your Customer 

Perusahaan juga  menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer/KYC) yang 
meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 
•   Melakukan identifikasi, verifikasi, screening kepada calon debitur dalam rangka penerapan 

Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD) 
•    Dalam hal terdapat indikasi mencurigakan/ketidakwajaran terkait tindak pidana pencucian 

uang atau pendanaan terorisme maka Perusahaan melaporkan Laporan Transaksi Keuangan 
Mencurigakan (LTKM) ke PPATK 
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PENJELASAN MENGENAI  

PEMANGKU KEPENTINGAN  
 

Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau Good Corporate Governance (GCG) secara definitif 

merupakan serangkaian sistem yang mengatur dan mengendalikan entitas usaha yang 

diharapkan mampu menciptakan nilai tambah untuk seluruh pemangku kepentingan; 

termasuk kepada pemegang saham. 

 

Di bawah ini merupakan penjelasan keterlibatan pemangku kepentingan dalam implementasi 

keuangan berkelanjutan.Perusahaan melibatkan pemangku kepentingan dalam setiap 

pengambilan keputusan dan penentuan strategi perusahaan, termasuk pendapat dalam 

menentukan topik prioritas yang disampaikan. 

 
 

Pemangku 
Kepentingan 

Pembinaan 
Hubungan 

Pendekatan 

Metode 
Pelibatan 

Tujuan Frekuensi Topik 

Debitur Pemberdayaan 
dan komunikasi 

Consumer 
Gathering 

Pembinaan dan 
peningkatan 
hubungan bisnis 

Minimal dua 
tahun sekali 

Mengetahui dan 
memenuhi 
harapan debitur 

Sosial Media 
dan Website 

Kredit Usaha Kecil 
dan Menengah 
 
Informasi produk 
dan jasa layanan 
yang jelas dan 
transparan 

Sesuai 
kebutuhan 

Informasi cara 
mendapatkan 
layanan jasa 
keuangan 

Masyarakat dan 
Lembaga 
Swadaya 
Masyarakat 

Komunikasi dan 
Pemberdayaan 

Kerja sama 
strategis dalam 
rangka 
tanggung 
jawab sosial 

Memberdayakan 
kehidupan sosial 
dan partisipasi 
pada pelestarian 
lingkungan 

Minimal per-
kuartal atau 
sesuai 
kebutuhan 

Mitigasi dampak 
sosial lingkungan 
dan kinerja 
program di 
bidang terkait 

Laporan 
Keberlanjutan 

Sosialisasi 
kebijakan dan 
program CR 

Setahun sekali Informasi 
mengenai 
kegiatan 
perusahaan 

Karyawan Pemberdayaan Pertemuan-
pertemuan 
internal, 
termasuk: 
Meeting, 
sosialisasi, 
Sharing 

Komunikasi 
konstruktif untuk 
menjalin 
pengertian timbal 
balik antara 
karyawan dengan 
manajemen 

Secara periodik 
tergantung 
masingmasing 
jenis pertemuan 

Sharing 
knowledge dan 
diskusi 
 
Ajang apresiasi 
karyawan yang 
berprestasi 
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Knowledge, 
Roadshow, dan  
lain-lain 

Penyelarasan 
strategi, sasaran, 
dan evaluasi 
kinerja  
 

  Employee 
Engagement 
Survey (EES) 

Mengetahui dan 
meningkatkan 
keterikatan 
karyawan dengan 
perusahaan 

Dua tahun sekali Memotivasi 
karyawan 

Pemerintah OJK 
dan lembaga 
terkait 

Komunikasi dan 
Konsultasi 

Laporan 
pelaksanaan 
kepatuhan 
regulasi 
perusahaan 
modak ventura  

Konfirmasi tingkat 
kepatuhan atas 
peraturan 
perundangan yang 
berlaku 

Per semester Pemenuhan 
peraturan dan 
perundangan 
 
Peningkatan 
kualitas tata 
Kelola 
 
 

 
 
Keanggotaan Asosiasi 

PT Ivaro Ventura sudah menjadi salah satu anggota Asosiasi Modal Ventura dan Startup 
Indonesia (Amvesindo) sejak 13 Mei 2019. 
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PERMASALAHAN 

YANG DIHADAPI, PERKEMBANGAN DAN PENGARUH 

TERHADAP PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN  

 

Dampak pandemi global Covid-19 adalah preseden yang sama sekali tidak diduga sebelumnya. 

Pandemi mengakibatkan adanya larangan dan pembatasan yang ditujukan untuk mencegah 

dan menanggulangi penularan penyakit yang memengaruhi aktivitas operasional perusahaan, 

termasuk pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) periode 2021.  

 

KENDALA YANG DIHADAPI DAN MITIGASI RISIKO 

Perusahaan  menyadari pentingnya Keuangan Berkelanjutan bagi kegiatan usaha operasional 

namun diperlukan waktu yang cukup panjang untuk dapat mengadopsi prinsip keuangan 

berkelanjutan dalam seluruh kegiatan usaha. Kendala yang dihadapi dalam penerapan RAKB 

baik internal dan eksternal dalam mengimplementasikan RAKB tahun 2021 dan masih akan 

dihadapi pada tahun 2022 antara lain: 

• Tantangan Internal berupa peningkatan kapasitas dan pemahaman internal mengenai isu 

lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam proses kredit dan manajemen risiko. Selain itu, 

tingginya ketidakpastian pada sektor–sektor usaha yang diklasifikasikan sebagai usaha 

berkelanjutan mengakibatkan Perusahaan harus melakukan penyesuaian serta faktor 

kesiapan Perusahaan dalam menghadapi perubahan teknologi yang begitu cepat di era 

digital 

 

• Tantangan Eksternal antara lain dampak pandemi Covid-19 yang berdampak pada 

lemahnya pertumbuhan kredit, aturan pelaksanaan, kepastian hukum dan pengelolaan 

konflik pada sektor usaha yang berpotensi meningkatkan risiko finansial bagi lembaga jasa 

keuangan. 

 

Perusahan berkomitmen untuk melakukan peningkatan berkelanjutan dan upaya mitigasi 

untuk meminimalkan dampak jika kendala tersebut muncul, antara lain: 

• Membangun komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk peningkatan kesadaran dan 

kompetensi dalam perbaikan penerapan keuangan berkelanjutan. 

• Melakukan kaji ulang secara berkala terhadap penerapan keuangan berkelanjutan untuk 

memastikan keterlibatan semua pemangku kepentingan. 

• Semakin banyak Perusahaan – Perusahaan yang memiliki perhatian terhadap isu ekonomi 

keberlanjutan sosial, lingkungan hidup dan bisnis sehingga membuka peluang kerjasama 

yang dapat mendukung percepatan digitalisasi operasional Perusahaan di masa transisi 

pandemi Covid-19. 
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KINERJA 

EKONOMI  
  

Tahun 2021 diisi oleh tantangan yang tidak 
Pandemi telah berdampak pada 
menurunnya permintaan kredit.  
 
Dalam kondisi ini, Perusahaan harus 
berupaya mempertahankan kondisi 
keuangan agar tetap sehat dan tumbuh, 
tujuannya agar mampu memberikan 
pembiayaan kepada masyarakat dan 
keberlangsungan jangka panjang 
Perusahaan tetap terjaga.  
Perusahaan menerapkan strategi usaha 
untuk tumbuh secara bertanggung jawab 
dan secara selektif memastikan kualitas 
aset, serta fokus pada usaha menengah dan 
kecil dan segmen ritel tertentu, peningkatan 
produktivitas kantor pusat dan cabang, serta 
memastikan pertumbuhan biaya selaras 
dengan pertumbuhan pendapatan 
Perusahaan. 
 
Dengan penerapan strategi tersebut, Per 31 
Desember 2021, laba bersih Perusahaan 
setelah pajak tercatat sebesar Rp 3,095 
miliar. 
 
Pandemi telah berdampak pada 
menurunnya permintaan kredit. Sepanjang 
2021 Perusahaan telah menyalurkan kredit 
pembiayaan usaha produktif kepada pelaku 
usaha kecil dan menengah sebesar Rp 30,2 
miliar, turun 31% dibandingkan tahun 
sebelumnya. Dan dengan mencatat 
pertumbuhan total aset mencapai Rp33,9 
miliar pada Desember 2021. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Selanjutnya, sejalan dengan kebijakan 
Regulator yang terkait dengan program 
relaksasi bagi para debitur yang terkena 
dampak Covid-19, Perusahaan telah 
mengembangkan dan mengeluarkan 
kebijakan yang mengatur penanganan 
debitur yang terdampak yang memenuhi 
syarat dengan tetap menerapkan prinsip 
kehati-hatian.  
 
 
PERBANDINGAN TARGET DAN KINERJA 
Evaluasi kinerja Perusahaan dilakukan 

terhadap indikator-indikator yang telah 

ditetapkan dan dikomunikasikan kepada 

regulator dalam Rencana BisnisTahunan 

(RBT) dan revisinya. Selanjutnya Perusahaan 

melakukan evaluasi atas pencapaian RBT 

dan melaporkannya kepada regulator. 

 

Kinerja tahun 2021 yang masih diwarnai 

dampak pandemi Covid-19 sangat 

berdampak terhadap perlambatan aktivitas 

ekonomi domestik. Adaptasi cepat yang 

dilakukan Perusahaan berhasil 

membukukan laba bersih setelah pajak 

sebesar Rp3,095 miliar, naik 20% dari tahun 

2020. Seiring dengan pencapaian laba 

Perusahaan, rasio ROE dan ROA pada 31 

Desember 2021 tercatat masing-masing 

sebesar 11,31% dan 12,39%.  
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Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, 

Pendapatan dan Laba Rugi : 

 

Uraian 
Pencapaian 

2019 2020 2021 

Total Aset (Rp Juta) 51,680 37,751 33,918 

Total Pembiayaan Usaha Produktif (Rp 
Juta) 

75,327 43,716 30,270 

Pinjaman Dalam Negeri (Rp Juta) 17,548 16,035 4,081 

Pendapatan Operasional (Rp Juta) 39,721 32,082 24,663 

Beban Operasional (Rp Juta) 33,160 26,083 20,815 

Laba Bersih setelah Pajak (Rp Juta) 2,531 2,584 3,095 

Rasio Piutang Pembiayaan terhadap total 
Aset 

90,53% 91,63% 89,25% 

NPF 2,68% 4,26% 2,43% 

ROA 4,90% 6,85% 11,31% 

ROE 7,42% 11,90% 12,39% 
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Manfaat  Ekonomi  

Bagi Masyarakat Luas  
 
Kesinambungan bisnis tidak bisa lepas dari kinerja ekonomi PerusahaanNamun ditengah 

kondisi tersebut kami dapat membukukan pendapatan sebesar Rp 24 miliar, dan laba setelah 

pajak sebesar Rp 3,095 miliar naik 20% dibanding tahun sebelumnya. 

 
 

Uraian (Rp Juta) 2019 2020 2021 

Nilai Ekonomi yang dihasilkan dan 
didistribusikan 

      

Nilai Ekonomi Yang Dihasilkan        

Pendapatan 
                         

39,721  
                         

32,082  
                         

24,663  

Nilai Ekonomi Yang Didistribusikan       

Beban Operasional 
                         

13,464  
                         

13,132  
                            

8,001  

Pegawai 
                         

22,807  
                         

15,613  
                         

12,814  

Pembayaran kepada Pemerintah (pajak, 
retribusi,dll) 

                               
383  

                               
191  

                               
742  

Jumlah Nilai Ekonomi Yang 
Didistribusikan 

                         
36,654  

                         
28,936  

                         
21,557  

Nilai Ekonomi yang Dihasilkan 
dikurangin Nilai Ekonomi Yang 
Didistribusikan 

3,068 3,146 3,106 

 
  
Sebagai bisnis yang berkelanjutan, Perusahaan berkomitmen memberikan kesejahteraan bagi 

seluruh pemangku kepentingannya, diantaranya kontribusi kami bagi pemerintah melalui 

pembayaran pajak dan restribusi lainnya, serta memberikan kesejahteraan bagi karyawan. 
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Mendukung  

Pengembangan Debitur  
 
Perusahaan menyalurkan kredit usaha produktif kepada Usaha Kecil & Menengah (UMKM) , 
dengan total kredit yang disalurkan di tahun 2021 turun 31% menjadi Rp 30,2 miliar.  
 
 
Pembiayaan Produktif berdasarkan Sektor Ekonomi 

 

 
Kesinambungan bisnis tidak bisa lepas dari kinerja ekonomi Perusahaan. Namun ditengah kondisi  

ekonomi yang tidak menentu, kami dapat membukukan pendapatan sebesar Rp 24 miliar, dan 

membukukan laba Rp 3,095 miliar, naik 20% dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan Pembiayaan di 

tahun 2021 dibukukan senilai Rp 30,2 miliar. 
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KINERJA 

   SOSIAL 
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KINERJA SOSIAL : 

BERKEMBANG BERSAMA PEGAWAI 
 

Dalam membangun hubungan kerja dengan karyawan, Perusahaan berpegang teguh kepada 

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, baik terkait ketenagakerjaan, maupun 

kesehatan dan keselamatan kerja.  

Di sepanjang tahun 2021, Perusahaan telah merekrut karyawan baru untuk berbagai level 

posisi. Dalam setiap perekrutan karyawan baru, Perusahaan menitikberatkan pada kompetensi 

melalui kualifikasi dan keahlian tertentu sesuai dengan kebutuhan serta rencana yang 

ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar Perusahaan mampu menghasilkan SDM yang berkualitas 

serta dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara baik dan fleksibel terhadap 

perkembangan di masa depan. 

 

KESETARAAN KESEMPATAN BEKERJA 

Perusahaan memberikan kesetaraan kesempatan bekerja yang adil dan setara pada seluruh 

pegawai serta memastikan tidak adanya praktik tenaga kerja paksa dan tenaga kerja anak. 

Perusahaan juga tidak memiliki kegiatan organisasi dalam jumlah signifikan yang dilakukan oleh 

pekerja yang bukan pegawai atau pekerja musiman. Perusahaan juga berkomitmen untuk tidak 

mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan. 

Perusahaan meyakini bahwa keberagaman suku, agama, ras maupun gender akan membuat 

Perusahaan menjadi semakin inklusif dan meningkatkan kemampuan karyawan untuk 

beradaptasi dengan keberagaman. 

➢ Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Gender 

NO GENDER 2018 2019 2020 2021 

1 PRIA 259 454 331 175 

2 WANITA 264 275 191 143 

JUMLAH 523 729 522 318 

 

Dampak pandemi Covid-19 yang masih diterjadi di tahun 2021, menyebabkan Perusahaan 

melakukan efisiensi biaya sumber daya manusia dengan  mengoptimalkan kinerja SDM yang 

ada. 
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PENGEMBANGAN KARYAWAN 

Secara umum Perusahaan menjalankan pengembangan SDM yang fokus terhadap pelatihan 

yang bersifat soft skill dan hard skill. Untuk pendidikan dan pelatihan yang sifatnya soft skill, 

Perusahaan menjalankannya berdasarkan matriks pelatihan yang sudah disiapkan untuk tiap 

posisi, baik itu untuk level staf, supervisor dan manajer.  

 

Program pengembangan SDM pada tahun 2021 meliputi: 

1. Mendorong produktivitas penjualan melalui implementasi kerangka pengelolaan SDM 

Perusahaan serta mendorong seluruh karyawan untuk terlibat melakukan penjualan 

2. Membangun dan terus memperkuat kultur Perusahaan untuk mendorong kinerja, 

kepatuhan dan akuntabilitas. 

 

Selain melakukan pelatihan dalam kelas, terdapat proses pelatihan yang dilakukan secara 

daring.  

 

PERFORM RIGHT 

Strategi perform right meliputi pengelolaan kinerja karyawan dilakukan secara objektif, 

berdasarkan pencapaian Key Performance Indicator (KPI) yang telah disepakati bersama, 

dengan mengedepankan pembinaan interaktif antara karyawan dengan manajer lini, yang 

dilakukan terintegrasi dengan proses pengelolaan sumber daya manusia lainnya.  

Setiap hari, setiap karyawan juga diharuskan mengisi Jadwal Kerja Harian Pegawai Per Jam 

(JKHPJ) dalam aplikasi ksystem, guna memantau produktivitas karyawan.   
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REWARD RIGHT 

Penghargaan bagi karyawan bertumpu pada position/jabatan, performance/ kinerja, dan 

person/kompetensi individu). Remunerasi berbasis kinerja dengan total cash yang diterima 

berada di atas median pasar dan sesuai dengan ketentuan pengupahan; Komisi; program 

jaminan Kesehatan; hak cuti; dan program pensiun. 

 

RASIO GAJI 

Rasio Gaji Skala Perbandingan 

 
Rasio Gaji pegawai tertinggi dan terendah 

Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah 

Rasio gaji angggota Direksi Tertinggi dan Pegawai tertinggi 

 

 
7,32% 

71,43% 

70% 
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KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 

Program pencegahan dan penanggulangan pandemi di tempat kerja: 

Perusahaan adalah salah satu jenis usaha yang diizinkan untuk tetap beroperasi dalam kondisi 

pembatasan untuk mencegah dan menanggulangi penularan pandemi Covid-19. Untuk tetap 

memberikan layanan yang sangat dibutuhkan oleh dedbitur, Perusahaan menerapkan langkah-

langkah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan karyawan dan debitur. Langkah-langkah 

yang dilakukan terangkum di bawah ini. 

➢ Di tempat kerja 

- General cleaning dengan desinfektan dua minggu sekali  

- Penyediaan sarana cuci tangan, hand sanitizer, mask. 

- Kontrol tempat parkir , untuk karyawan yang membawa kendaraan amaupun debitur 

sebelum masuk ke tempat parkir dilakukan pengecekan suhu tubuh  

- Kewajiban memakai masker dan memeriksa suhu tubuh sebelum memasuki tempat 

kerja 

- Kampanye dan sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat dan informasi Covid-19 

- Perlakuan tempat kerja jika diketahui terdapat karyawan yang terpapar, termasuk 

dengan pelacakan kontak dan melakukan pengetesan bagi kontak erat dengan 

memperhatikan kebijakan dan ketentuan yang berlaku baik nasional maupun daerah 

 

➢ Berhubungan dengan aktivitas kerja 

- Bekerja dari rumah (work from home) bagi manajemen dan karyawan yang 

pekerjaannya dapat dilakukan secara remote (jarak jauh) 

- Mengatur jumlah karyawan yang bekerja dari kantor (WFO)  

- Memastikan pelaksanaan pembatasan fisik, meminimalkan tatap muka, dan 

menggunakan pertemuan virtual 

- Mengatur perjalanan, cuti, dan ketentuan karantina mandiri 

- Pengawasan oleh setiap pimpinan unit atas efektivitas waktu kerja dan stamina 

karyawan di unit kerjanya 

 

➢ Dilakukan oleh Karyawan 

- Melakukan deklarasi kesehatan harian by system 

- Menerapkan prosedur penanganan termasuk pemeriksaan rapid test/swab test, isolasi 

mandiri atau karantina mandiri 

- Menerapkan aturan pembatasan secara disiplin dan pembinaan bagi pelanggaran 

- Memberikan hak karyawan yang terpapar Covid-19 dan tidak melakukan pemutusan 

hubungan kerja. 
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Perusahaan berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang sehat, nyaman dan aman 

bagi karyawan, sejalan dengan peraturan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja dan 

sebagai upaya untuk memberikan rasa aman bagi karyawan.  

 

Fokus program pengelolaan pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19 dilakukan 

Perusahaan untuk memastikan operasional yang esensial dapat terlaksana dan perlindungan 

kesehatan karyawan dan debitur tetap terjaga. Terkait dengan hal ini, Perusahaan membentuk 

gugus tugas dan panduan dalam New Normal SOP bagi seluruh karyawan Perusahaan. 

 

Komunikasi dan sosialisasi Perusahaan kepada karyawan dilakukan melalui: 

- Media Email blast, Whats App blast 

- Meeting seminggu 2x yang dihadiri oleh Direktur dan Komisaris 

- Pembentukan gugus tugas di setiap cabang 

- Penerbitan aturan/panduan mengenai protokol kesehatan 

 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

Proses penyelesaian keluh kesah ketenagakerjaan dilaksanakan sebagai berikut:  

1.  Setiap keluhan dan pengaduan karyawan yang menyangkut ketenagakerjaan, pertama-tama   

diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan atasan langsung.  

2. Bila penyelesaian belum mencapai hasil yang memuaskan, maka karyawan dapat 

meneruskan keluhan dan pengaduan kepada atasan yang lebih tinggi.  

3.  Dalam hal tidak tercapai kata sepakat antara perusahaan dengan organisasi pekerja maka 

penyelesaian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

Selama tahun 2021 terdapat 2 (dua) kasus penyelesaian perselisihan yang diselesaikan di 

tingkat Dinas Tenaga Kerja dan tidak terdapat kasus yang diselesaikan melalui Pengadilan. 
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KINERJA SOSIAL : 

HARMONISASI BERSAMA MASYARAKAT 
 

Tanggung jawab sosial Perusahaan dalam mewujudkan kinerja keuangan berkelanjutan 

dilakukan melalui serangkaian langkah strategis yang telah dilakukan sepanjang tahun 2021, 

yang meliputi program sebagai beikut : 

 

 

1. Bidang Pendidikan 

Perusahaan melaksanakan program edukasi inklusi dan literasi keuangan yang 

bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan dan keterampilan 

masyarakat dalam mengelola sumber daya keuangan (literasi keuangan) serta 

meningkatkan kesejahteraannya. Program edukasi ini selaras dengan Program Strategi 

Nasional Literasi Keuangan yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

 

2. Bidang Sosial Masyarakat 

Program kegiatan CSR di bidang sosial kemasyarakatan dilaksanakan Perusahaan 

sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama melalui donasi kegiatan sosial seperti, 

donasi keagamaan, pemberian paket makanan untuk warga sekitar saat bulan suci 

Ramadhan. 

 

3. Layanan Konsumen 

Upaya Perusahaan untuk menjaga kepercayaan konsumen tercermin pada komitmen 

dalam melaksanakan tanggung jawab kepada konsumen. Perusahaan menyediakan 

sarana informasi solusi pembiayaan secara jelas, akurat dan terkini bagi masyarakat. 
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KINERJA LINGKUNGAN : 

GREEN OFFICE   
 

OPERASIONAL PERUSAHAAN RAMAH LINGKUNGAN 

Walaupun kegiatan operasional Perusahaan umumnya hanya sedikit berdampak pada 

lingkungan hidup, namun Perusahaan tetap berkomitmen untuk turut serta dalam upaya 

pelestarian lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

 

Untuk mengurangi dampak lingkungan dari operasi kantor pusat dan cabang berupa 

pemakaian listrik, air, Perusahaan menerapkan inisiatif Green Office sebagai bagian dari 

pelaksanaan inisiatif keuangan berkelanjutan. Tujuan Green Office adalah menciptakan 

kesadaran karyawan terhadap pelestarian lingkungan dengan melakukan konsumsi yang 

bertanggung jawab. 

Penerapan ‘Green Office’ dalam operasional keseharian Perusahaan dilakukan dengan 

mengikutsertakan karyawan dalam kegiatan-kegiatan efisiensi, antara lain:  

1. Penghematan konsumsi listrik di kantor pusat dan cabang, penghematan penggunaan 

kertas  

2. Pengurangan minuman botol/kemasan  

3. Penggunaan fasilitas rapat dengan video conference  

4. Penerapan Kebijakan Paperles 

5. Pemberian bantuan pemeliharaan lingkungan disekitar kantor-kantor cabang Perusahaan 
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Kebijakan penggunaan kertas sebagai salah satu material penting dalam kegiatan operasional 

Perseroan diterapkan dengan penggunaan kertas bolak-balik. Untuk air, Perseroan 

menggunakan air yang disalurkan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Sedangkan 

listrik diambil dari sumber PT PLN (Persero). Pengelolaan air dan listrik di kantor pusat dan 

beberapa kantor cabang mengikuti kebijakan pemilik gedung, tempat dimana Perusahaan 

menyewa gedung dan bangunan untuk operasional. 

Perusahaan tidak mencatatkan penggunaan baik kertas, air dan listrik dalam volume. 

Pencatatan penggunaan energi dan material dilakukan dalam bentuk biaya yang dikeluarkan 

per bulan. 

 

Biaya pemakaian Listrik dan Air selama tahun 2021 
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PRODUK DAN  
JASA KEUANGAN 
BERKELANJUTAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45       Komitmen untuk Menyediakan 

Produk Yang setara 

45        Inovasi Produk Keuangan 

Berkelanjutan 
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KOMITMEN UNTUK MENYEDIAKAN 

PRODUK YANG SETARA 

Perusahaan berkomitmen untuk menyediakan produk dan layanan keuangan yang setara 

untuk semua lapisan masyarakat.  

 

 

AKSES PRODUK DAN LAYANAN KEUANGAN 

1. Kantor Cabang 

Pada 2021, Perusahaan memberikan layanan melalui 44 kantor cabang. Kantor-kantor 

cabang tersebut tersebar di berbagai kota dan provinsi di seluruh Indonesia. 

 

2. Layanan Keuangan Elektronik 

PerPerusahaanan elektronik adalah solusi bagi debitur yang disibukkan dengan beragam 

aktivitas untuk tetap bisa melakukan transaksi keuangan kapan dan di mana saja. 

Perusahaan senantiasa mengingatkan debitur untuk melakukan pembayaran angsuran 

melalui fasilitas perPerusahaanan yang kami sediakan, saat ini pembayaran konsumen bisa 

dilakukan melalui Perusahaan BCA dan Perusahaan Rakyat Indonesia (BRI).  

Bagi lingkungan, layanan keuangan elektronik memberikan manfaat mengurangi mobilitas 

debitur untuk datang ke kantor sehingga dapat mengurangi penggunaan energi dan kertas. 

 

3. Penyaluran pembiayan usaha produktif untuk segmen Usaha Mikro dan Kecil untuk manfaat 

Lingkungan dan Sosial 

 Portofolio kredit yang disalurkan pada Usaha Kecil dan Menengah sektor usaha pertanian, 

perkebunan, dan perikanan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 2,6 miliar.  

 

 

INOVASI PRODUK KEUANGAN BERKELANJUTAN 

Mengahadapi pandemi Covid-19 yang tidak menentu, membuat Perusahaan dalam taraf 

evaluasi untuk mengembangkan produk / layanan keuangan berbasis tekhnologi dalam 

memasarkan produk.   
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EVALUASI PRODUK DAN LAYANAN 

 

Industri Jasa Keuangan Non Perusahaan adalah kegiatan usaha yang highly regulated dan 

diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setiap produk dan layanan keuangan yang diterbitkan, 

Perusahaan melakukan evaluasi untuk memastikan kepatuhan pada peraturan dan 

persyaratan yang telah ditetapkan dan memperoleh persetujuan dari regulator. 

 

Kriteria pengkajian produk yang dilakukan Perusahaan meliputi: 

- Adanya kepastian besaran biaya administrasi untuk penggunaan produk atau layanan; 

- Adanya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan 

 

Sepanjang tahun 2021, seluruh produk dan layanan baru 100% telah dievaluasi keamanannya 

dan tidak terdapat produk atau layanan keuangan yang mendapatkan sanksi akibat 

ketidakpatuhan pada ketentuan produk keuangan dan tidak terdapat produk atau layanan 

yang dihentikan penjualannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


