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PENGANTAR 
 
Penerapan Keuangan Berkelanjutan sejatinya bertujuan untuk meningkatkan 
daya tahan dan daya saing industri keuangan agar lebih stabil sehingga 
dapat tumbuh dan berkembang  dalam jangka panjang. 
 
Laporan keberlanjutan ini mencakup kinerja Pratama Finance untuk tahun 
buku 2021 , sejak 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 . 
 
Referensi yang kami gunakan dalam penyusunan laporan ini adalah Peraturan 
Otoritas Keuangan yaitu ; POJK No.51/POJK.03/2017 , berikut Pedoman 
Teknis Implementasi POJK No.51/POJK.03/2017 , tentang Penerapan Keuangan 
Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan , Emiten dan Perusahaan Publik . 
 
Laporan Keberlanjutan seyogyanya menyajikan informasi tentang kebijakan , 
strategi dan pelaksanaan program keberlanjutan yang sudah disampaikan 
pada  laporan sebelumnya , namun demikian penyajian realisasi yang kami 
sampaikan disesuaikan dengan kondisi  Pratama Finance saat ini. 
 
Di tahun 2021 terdapat permasalahan Internal yang cukup serius pada      
Pratama Finance , atas permasalahan tersebut managemen telah menghentikan 
operasional perusahaan serta melakukan penyesuian dan tindakan korektif 
terhadap laporan keuangan. 
 
Jumlah pembiayaan baru yang diberikan kepada konsumen relatif kecil  , 
termasuk pada inovasi pengembangan produk yang ramah lingkungan serta 
kebijakan efisiensi tenaga kerja , sebagai realisasi keuangan 
berkelajutan yang berdampak pada aspek risiko sosial dan lingkungan 
hidup. 
 
Untuk topik - topik material yang kami tuangkan dalam laporan ini 
meliputi , tanggung jawab sosial berupa edukasi , pendidikan dan 
pelatihan, pemakaian instrument ramah lingkungan , pengelolaan 
keselamatan dan kesehatan kerja, tata kelola, serta bisnis Pratama 
Finance . 
 
1. PENJELASAN STRATEGI BERKELANJUTAN  
 
Pada tujuan yang telah disampaikan pada Rencana Aksi Keuangan 
Berkelanjutan , Pratama Finance masih fokus pada peningkatan pengetahuan 
dan kesadaran atas isu isu keberlanjutan, dan dengan adanya fondasi 
pengetahuan akan keuangan berkelanjutan maka perusahaan dapat 
mengimplementasikannya pada pembiayaan terhadap sektor bisnis   yang  
ramah  lingkungan. 
 

Antara lain perusahaan telah menetapkan tujuan keuangan berkelanjutan  
sbb:  
 
 • Mendapatkan pengetahuan terkait dengan keuangan berkelanjutan. 
 • Menciptakan “kesadaran” atas isu-isu keberlanjutan. 
 • Memberikan kontribusi terhadap lingkungan melalui bisnis perusahaan 
 



 

 

Dalam aspek ekonomi, Pratama Finance berkontribusi dalam bentuk 
pembayaran pajak kepada negara dan secara tidak langsung mendorong 
perekonomian melalui pembayaran pajak atas gaji dan tunjangan karyawan 
Perusahaan . 
 
Sebagai perusahaan jasa keuangan, Pratama Finance menghasilkan sejumlah 
dampak lingkungan dari aktivitas operasionalnya , yang terutama 
menggunakan energi listrik secara intensif, serta penggunaan material 
umum seperti air, kertas dan BBM. 
 
Pratama Finance berkomitmen dan  bertanggung jawab terhadap lingkungan 
melalui sejumlah upaya konservasi energi dalam kegiatan operasionalnya 
 
2.   IKHTISAR ASPEK BERKELANJUTAN 
a. Ikhtisar Kinerja Aspek Ekonomi  
 

Keterangan 2021 2020 2019 

    

Penyaluran pembiayaan baru  517,656,907   307,497,437,515   355,283,164,142  

Produk Ramah lingkungan  217,656,907   5,100,000,000   -    

% 42.05% 1.66% 0.00% 

O/S Produk Ramah Lingkungan 3.467.656.907 5.100.000.000  

Pendapatan  3,551,421,437   17,412,946,366   24,390,625,251  

Laba ( Rugi ) Bersih 
 

(11,577,812,843)  217,453,741   294,398,319  

 
Penyaluran pembiayaan baru tahun 2021 relatif kecil dibanding tahun 
sebelumnya , penurunan terjadi karena kondisi pandemi covid-19 , namun 
demikian 42 % merupakan pembiayaan produk ramah lingkungan. 
 
b.  Aspek Lingkungan Hidup 
 
Sebagai perusahaan jasa keuangan, Pratama Finance menghasilkan sejumlah 
dampak lingkungan dari aktivitas operasionalnya , terutama dari  
penggunaan energi listrik secara intensif, serta penggunaan material umum 
seperti air, kertas, dan BBM, dalam jumlah yang relatif lebih sedikit 
dibandingkan kegiatan usaha lainnya. 
 
Menyadari dampak tersebut, Pratama Finance berkomitmen menjalankan 
bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan melalui penerapan 
sejumlah upaya konservasi energy  dalam kegiatan operasional, di 
antaranya: 
 

1. Penggunaan peralatan kantor yang hemat energy 
2. Kewajiban mematikan lampu pada jam istirahat 
3. Pengurangan penggunaan kertas ( paper less ) dalam kegiatan 

adminstrasi 
4. Pembatasan operasi fasilitas pendingin udara  
5. Pengurangan pemakaian barang sekali pakai,seperti kertas tisu, 

styrofoam, dan air minum dalam kemasan.  
 



 

 

Perusahaan memberikan kontribusi kepada lingkungan hidup , dengan cara 
memberikan pembiayaan untuk  kendaraan listrik berbasis battery , 
perusahaan juga memberikan edukasi kepada lingkungan karena kendaraan 
tidak menggunakan bahan bakar yang akan menimbulkan polusi udara . 
 
Produk berbasis battery selain nyaman digunakan  juga lebih ekonomis ,  
biaya charger batteray  lebih ringan dibandingkan dengan pembelian bahan 
bakar jenis apapun. Dengan kontribusi akan hal ini maka diharapkan  
semakin banyak calon konsumen atau masyarakat  yang dapat menggunakan 
produk ini dan dapat berkontribusi positif kepada lingkungan. 
 
Dari sisi penggunaan sarana dan prasarana , pemakaian lampu LED dan jenis 
pendingin ruangan hemat energy , turut serta memberikan kontribusi untuk 
lingkungan , dengan penggantian dengan produk yang hemat energi, maka 
selain menghemat biaya namun juga memberikan dampak positif bagi 
lingkungan. 
 
c.  Aspek sosial  
 
Untuk tahun 2021 , dengan adanya wabah pandemi covid 19 , selain berdampak 
langsung kepada sektor kesehatan juga membuat aktivitas usaha terganggu . 
 

Dengan pertimbangan keselamatan dan kesehatan kerja , Perusahaan 
mengalokasikan sebagian dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 
(TJSL) , antara lain untuk ; 
 
a. Pembelian bahan dan peralatan untuk disinfektan dan hand 

sanitizer 
b. Pembelian masker dan vitamin untuk karyawan  
c. Perusahaan bekerja sama dengan beberapa laboratorium  , untuk 

melakukan test Antigen atau PCR bila diperlukan  terhadap 
seluruh karyawan dan keluarga , bila terdapat hasil positive 
covid– 19 maka karyawan yang bersangkutan harus segera 
istirahat tidak masuk kerja sampai dengan dinyatakan negative 
yang dibuktikan dengan hasil test PCR atau Antigen atau 
dilakukan isolasi apabila salah satu keluarga terpapar Virus 
covid-19 . 
 

3. PROFIL SINGKAT  
a. Visi , Misi dan Nilai Keberlanjutan Perusahaan  

 
Sebaga lembaga pembiayaan , PT.Pratama Interdana Finance memiliki Visi 
atau arah dalam jangka panjang yang akan dicapai oleh perusahaan dan harus 
menjadi komitmen serta tujuan bersama setiap organ perusahaan .   
 
Visi Utama Pratama Finance adalah ;  
 
“ Bertekad Untuk Menjadi Salah Satu Perusahaan Pembiayaan Terbaik di 
Indonesia “   
 
 



 

 

Untuk menunjang visi tersebut , PT.Pratama Interdana Finance , 
menjabarkan dalam 3 ( tiga )  kerangka utama , yaitu ; 

 Pengelolaan secara berhati - hati dan profesional dengan 
       menerapkan prinsip - prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik 

 Improvement yang berkesinambungan 
 Fokus kepada pelayanan demi terciptanya kepuasan pelanggan  

 
Visi Keuangan Berkelanjutan ; 
 

 Turut serta  berperan  dan  berkontribusi  bagi terlaksananya  
 Penerapan Keuangan  Berkelanjutan di bidang Industri keuangan 
 dengan menjaga keseimbangan aspek ekonomi , sosial dan lingkungan 
 hidup . 

 
Misi Perusahaan  
 
Guna mencapai visi yang telah ditetapkan , PT.Pratama Interdana Finance 
memiliki misi - misi sebagai berikut ; 

 Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional 
 Bekerja dengan integritas tinggi   
 Melakukan penyempurnaan di segala bidang secara sistimatis dan 
 berkelanjutan  
 Membangun suatu etos kerja , yaitu kerjasama tim yang harmonis  
 Membina kerjasama yang baik dan positif dengan mitra usaha 

 
Misi Keuangan Keberkelanjutan Perusahaan  ; 

 Menyediakan jasa pembiayaan untuk produk - produk yang ramah 
lingkungan dan yang sejalan dengan praktik - praktik Keuangan 
Berkelanjutan 

 
 Meningkatkan keperdulian seluruh organ perusahaan terhadap 

Lingkungan hidup dan Sosial kemasyarakatan    
 
Nilai Keberlanjutan ( Corporate culture ) 
Ruang lingkup etika bisnis perusahaan PT. Pratama Interdana Finance , meliputi 

beberapa hal , sebagai berikut : 

o Keterbukaan dan kejujuran mempertahankan jati diri 
o Pengembangan tanggungjawab sosial  
o Menciptakan persaingan yang sehat  

Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu 
untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang 
tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai (value-creation) yang 
tinggi. 
 
Menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan serta 
berpartisipasi aktif dalam membangun inklusi keuangan bagi masyarakat, 
dengan menerapkan etika bisnis yang baik dan transformasi digital untuk 
memenuhikebutuhan nasabah. 
 
Memberi dampak positif bagi masyarakat melalui edukasi literasi 
keuangandan pemberdayaan yang berkelanjutan . 
 



 

 

Menerapkan aturan pembiayaan yang bertanggung jawab untuk perusahaan yang 
menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) 
dan memenuhi norma dan peraturan yang berlaku. 
 
b. Identitas lengkap Perusahaan beserta kantor cabang  
 
Pratama Finance berkantor pusat di Jakarta dan kantor cabang dengan alamat 
lengkapnya sebagai berikut ; 
 
 Kantor Pusat   
Wisma SMR lantai Dasar , Jl.Yos Sudarso kav.89 , Kelurahan Sunter Jaya , 
Kecamatan Tanjung Priok , Jakarta Utara  
Telp. 021-6502222 (hunting)  
Fax. 021-6508142 
Email : info@pratamafinance.co.id 
 
 Kantor cabang Tangerang 
Ruko West Park Blok A1 No.8 
Desa Pagedangan, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang 
Telp. 0813-82839202 
 
 Kantor cabang Bekasi  
Komlek Pertokoan Pratama Plaza Blok E No.1 
Jl.Ir.H.Juanda No. 151 - Bekasi 17111 
Telp.021-88344508 (hunting) 
Fax. 021-8816541 
 
 Kantor cabang Bogor 
Jl.Raya Pajajaran No. 14 G , Bogor  16143 
Telp.0251-8384810 (hunting) 
Fax. 0251-8385067 
 
 Kantor cabang Bandung 
Jl. Sokaraja II No.295 C 
Kelurahan Sokaraja , Kec. Cicendo 
Kota Bandung  40175 
 
 Kantor cabang Cirebon  
Jl. M.Toha No.18 Rt.001/009 
Kel. Kesenden Kec. Kejaksaan 
Kota Cirebon 45141  
 
 Kantor cabang Purwokerto 
Jl.Pramuka No.119, Kel. Purwokerto Kulon 
Kec. Purwokerto Selatan , Kabupaten Banyumas 
Purwokerto 53141 
Telp. (0281) 624101 , 624404 
 
 Kantor cabang Surabaya 
Komplek Pertokoan Permata Darmo Bintoro 
Jl.Ketampon kav.38-39 , Surabaya  60264  
Telp.031-5680300 ( hunting ) 
Fax. 031-5681200 
 

mailto:info@pratamafinance.co.id


 

 

 Kantor cabang Malang 
Jl.Sarangan No.1 - Ruko Blok F, Malang 65141 
Telp.0341-406888 (hunting) 
Fax. 0341-400988  
 
 Kantor cabang Denpasar 
Jl.WR. Supratman No.228,Desa Kesimon – Kertalangu 
Kec.Denpasar Timur Kodya Denpasar 80237  
 
c. Skala Usaha Perusahaan 

 
PT.Pratama Interdana finance merupakan perusahaan swasta nasional yang 
100 % sahamnya dimiliki pengusaha Indonesia , posisi akhir bulan Desember 
2021 , total aset perusahaan sebesar Rp. 46.156 juta , sedangkan total 
pinjaman bank perusahaan sebesar Rp. 23.352 juta 
 
Dalam melaksanakan aktivitas kegiatan usaha , wilayah operasional 
perusahaan tersebar di Jabotabek , Jawa Barat , Jawa Tengah , Jawa Timur 
dan Bali . 
 
Jumlah ,komposisi dan status karyawan Pratama Finance berdasarkan tingkat 
pendidikan 
 
Bulan Desember Tahun 2021  

No. Tingkat Pendidikan Pegawai Tetap Pegawai kontrak Jumlah 
1. S2      ---      ---  
2. S1 20 2 22 
 D3 / Sarjana Muda 12 2 14 
4. SMP-SMA 34 7 39 
 Jumlah 66 9 75 

 
Jumlah dan komposisi karyawan berdasarkan usia dan Jenis Kelamin  
Bulan Desember Tahun 2021  

No. Usia Laki-laki Perempuan Jumlah 
1 <   20 Tahun     
2 21 - 30 Tahun  3 8 11 
3 31 - 40 Tahun  8 7 15 
4 41 - 50 Tahun  22 7 29 
5 51 - 60 Tahun 14 3 17 
 >   60 Tahun 2 1 3 
 Jumlah  49 26 75 

 
PT.Pratama Interdana Finance seluruh sahamnya ( 100 % ) dimiliki oleh 
pengusaha swasta nasional , dengan struktur kepemilikan sebagai 
berikut : 
 
Struktur Kepemilikan Perusahaan 

No. Nama Pemegang Saham  Nilai Kepemilikan   
  (Dalam Rupiah ) 

  Persentase   
  Kepemilikan  

1. MELYANA TJAHYADIKARTA 52.770.000.000   99,57 % 
2. MICHELLE TJAHYADIKARTA    230.000.000    0,43 % 

 
 



 

 

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

 
Sebagai perusahaan pembiayaan , kegiatan usaha yang dijalankan oleh 
Pratama Finance menyalurkan pembiayaan kepada nasabah / konsumen . Adapun 
jenis produk pembiayaan yang disalurkan kepada konsumen terdiri dari ; 
 

a. Pembiayaan Multiguna  
Pembiayaan multiguna adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang 
diperlukan oleh debitur untuk pemakaian / konsumsi dan bukan untuk 
keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang 
diperjanjikan. 

 
b. Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan 

pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur. 
 

c. Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan barang modal beserta jasa 
yang diperlukan untuk aktivitas usaha / investasi , rehabilitasi , 
modernisasi ,ekspansi atau relokasi tempat usaha / investasi yang 
diberikan kepada debitur.  

 
Keanggotaan Asosiasi  
PT.Pratama Interdana Finance , menjadi anggota APPI atau Asosiasi 
Perusahaan Pembiayaan Indonesia sejak tahun 2005 , sampai dengan saat 
ini masih tercatat sebagai anggota APPI . 
 
Perubahan perusahaan yang bersifat signifikan, antara lain terkait 
dengan penutupan atau pembukaan cabang, dan struktur kepemilikan. 
 
Selama tahun 2021 , tidak ada perubahan yang signifikan terkait dengan 
penutupan atau pembukaan cabang dan struktur kepemilikan. 

 
4. PENJELASAN DIREKSI  
 
Pemegang saham dan Para Pemangku Kepentingan yang kami hormati , 
 
Laporan Keberlanjutan tahun 2021 ini ,  merupakan laporan keberlanjutan 
PT.Pratama Interdana Finance dengan mengacu kepada POJK.Nomor 
51/POJK.03/2017 , tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan 
Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan , Emiten dan Perusahaan Publik . 
 
POJK No.51/POJK.03/2017 , menjadi pedoman bagi lembaga jasa keuangan 
dalam melakukan kegiatan usahanya dengan selalu berusaha untuk menjaga 
keseimbangan antara kepentingan perusahaan ( ekonomi ) , sosial dan 
lingkungan hidup. 
 
Respon Perusahaan terhadap isu terkait penerapan keuangan berkelanjutan.  
 
Sebagai salah satu perusahaan pembiayaan, perusahaan dapat memberikan 
kontribusi langsung melalui kegiatan usaha utama perusahaan yaitu 
pembiayaan. Perusahaan menyalurkan pembiayaan terhadap produk-produk 
ramah lingkungan, sehingga secara tidak langsung dapat memberikan 
kontribusi terhadap lingkungan. 



 

 

 
Dalam kegiatan sehari-hari, perusahaan berusaha untuk menerapkan 

kebiasaan-kebiasaan yang ramah lingkungan seperti pengurangan 

penggunaan botol plastik dan juga penggunaan kertas dalam kegiatan 

sehari-hari. Untuk penggunaan kertas, perusahaan juga menerapkan 

kebijakan agar seluruh sampah kertas dihancurkan menjadi bagian lebih 

kecil dahulu sebelum dibuang, selain untuk keamanan data, agar dapat 

lebih mudah dilanjutkan pengolahan ke tahap selanjutnya. 

 

Komitmen Direksi dalam pencapaian  penerapan  keuangan berkelanjutan. 
 

Perusahaan juga memastikan pemahaman seluruh karyawan terkait keuangan 

berkelanjutan dengan pemberian informasi melalui sosialiasi dan juga 

media lainnya agar penerapan keuangan berkelanjutan dapat dilaksanakan 

dalam kehidupan sehari-hari. 
 

Bagi Pratama Finance , penerapan keuangan berkelanjutan adalah sesuatu 
hal yang baru namun disikapi secara positif , mengingat konsep Keuangan 
Berkelanjutan memiliki tujuan besar yaitu mewujudkan perekonomian 
nasional yang tumbuh secara stabil, inklusif, dan berkelanjutan dengan 
tujuan akhir memberikan kesejahteraan ekonomi dan sosial kepada seluruh 
rakyat, serta melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup secara bijaksana 
di Indonesia. 
 
Perseroan memaknai keberlanjutan sebagai peran aktif dalam penyediaan 
produk dan / atau  layanan pembiayaan untuk sektor - sektor usaha yang 
ramah lingkungan , sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) serta 
melaksanakan kepedulian pada kepentingan masyarakat , sosial dan 
lingkungan hidup . 
 
Pencapaian Kinerja  
 
Penerapan Keuangan Berkelanjutan di tahun 2021, perusahaan telah 
melaksanakan pembiayaan terhadap produk pembiayaan dengan rincian 
sebagai berikut:  
 

Produk Type Pembiayaan O/S per Des 2021 
 

Motor Listrik Modal Kerja 3.467.656.907 
 
Walaupun outstanding masih kecil jumlahnya , namun perusahaan tetap 

berupaya untuk berkontribusi dalam  menyalurkan pembiayaan atas produk 

ramah lingkungan kepada konsumennya. 

 

Tantangan dalam penerapan keuangan berkelanjutan pada tahap awal adalah 

pemahaman yang lebih mendalam untuk mengembangkan portofolio produk 

keuangan berkelanjutan serta kesamaan para pemangku kepentingan sektor 

jasa keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan yang tepat bagi 

kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia.  

 



 

 

Pemegang saham dan Para Pemangku Kepentingan yang kami hormati , 
 
Pencapaian kinerja penerapan keuangan berkelanjutan (ekonomi, sosial dan 
lingkungan hidup) 
 
Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya  pada  ikhtisar penerapan  
keberlanjutan, perusahaan telah menyalurkan pembiayaan kepada produk 
produk ramah lingkungan seperti kendaraan listrik berbasis battery serta 
pemakaian lampu LED dan pemakaian AC hemat energi.  
 
Melalui penyaluran pembiayaan , perusahaan telah memberikan 
kontribusinya yang berdampak tidak langsung secara ekonomi,sosial dan 
juga lingkungan hidup. Walaupun nilainya masih kecil jika dibandingkan 
dengan portofolio penyaluran pembiayaan produk konvensional, namun 
perusahaan berusaha untuk mengembangkan usaha pada sektor keberlanjutan, 
agar dapat memberikan kontribusi sebagai perusahaan pembiayaan.  
 
Tahun 2021 adalah tahun yang tidak mudah dilalui dan menjadi   tantangan 
terbesar tidak hanya bagi Pratama Finance sebagai perusahaan pembiayaan 
namun terjadi juga pada bisnis dan industry lainnya.  
 
Pada tahun 2021 Pratama Finance mengalami permasalahan internal yang 
cukup serius yang berdampak  pada penghentian operasional perusahaan 
serta penyesuaian terhadap laporan keuangan yang menjadikan rasio Ekuitas 
terkoreksi menjadi kurang dari 50%  dibandingkan Modal disetor , hal ini 
menggambarkan kinerja keuangan perusahaan yang berat dan mengalami 
penurunan yang sangat siknifikan.   
 
Strategi pengembangan bisnis kedepan terkait dengan penerapan keuangan 
berkelanjutan  , perusahaan akan melakukan langkah - langkah antara lain 
sebagai berikut ; 
 

a. Perusahaan berupaya mencari mitra bisnis sebagai Investor 
strategis yang perduli kepada lingkungan dan sosial yang ramah 
lingkungan dan peduli kepada kelestarian lingkungan hidup. 

b. Perusahaan terus menjaga reputasi terhadap pihak antara lain    
pemerintah sebagai regulator , perbankan sebagai pendana serta 
karyawan yang terkena efisiensi , hal ini dilakukan sebagai wujud 
aktifitas perusahaan agar tidak berdampak sosial. 

c. Memakai dan menggunakan infra struktur yang ramah lingkungan  
d. Menggali dan melakukan review existing debitur khususnya debitur 

- debitur yang memiliki usaha produktif dan ramah lingkungan untuk 
dipertimbangkan diberikan pembiayaan kembali . 

 

Misi keberlanjutan tersebut telah menjadi bagian dari misi Perseroan 
secara keseluruhan yang akan terus dilaksanakan dalam jangka panjang. 
 
Pratama Finance berkomitmen untuk mengembangkan keuangan berkelanjutan 
karena prinsip-prinsip yang ada di dalamnya sesuai dengan visi dan misi 
Perusahaan dan Perusahaan akan mengembangkan kerja sama dan kemitraan 
dengan pemangku kepentingan  
 
 

 



 

 

5. TATA KELOLA KEBERLANJUTAN    
 
a. Tata kelola Keberlanjutan dilakukan sejalan dengan regulasi serta 

pengawasannya menjadi tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, 
dengan melibatkan berbagai fungsi manajemen pada berbagai level.  

 
Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab dan peran penting dalam 
memberikan arahan strategis yang berkaitan dengan pengambilan 
keputusan terhadap isu-isu keberlanjutan pada aspek ekonomi, 
lingkungan, dan sosial.  

 
Selanjutnya Direksi mendelegasikan sebagian tanggung jawab atas 
penerapan program keberlanjutan kepada Tim Penerapan Keuangan 
Berkelanjutan  . 

 
Tim Penerapan Keuangan Berkelanjutan bertanggungjawab untuk 
melaksanakan program keuangan berkelanjutan yang sudah dirumuskan 
serta melaporkan realisasi pelaksanaannya kepada Direksi . 

 
Tugas pokok Tim Penerapan Keuangan Berkelanjutan adalah: 

   Bertanggung jawab atas pelaksanaan program aksi keuangan 
berkelanjutan dan program tanggung jawab sosial dan 
lingkungan  

   Menyusun, monitoringdan evaluasi program rencana aksi 
keuangan berkelanjutan 

   Menyusun laporan berkelanjutan 
 

b. Terkait dengan pengembangan kompetensi anggota Direksi , Dewan 
Komisaris dan Tim Penanggung jawab penerapan keuangan 
berkelanjutan , perusahaan akan bekerjasama dengan pihak ketiga 
dalam pelaksanaan pelatihan . 

 
Adapun beberapa pelatihan yang melibatkan pihak ketiga adalah 
sebagai berikut:  

   Pelatihan untuk peningkatan kapasitas Pengurus terkait 
Keuangan Berkelanjutan,   

   Pelatihan kepada karyawan yang terkait Aksi Keuangan 
Berkelanjutan.  

 
Kepala Manjemen Risiko dan Kepatuhan pada tahun 2019 telah 
mengikuti pelatihan penyusunan RAKB dan Laporan Berkelanjutan yang 
difasilitasi oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia atau 
LPPI . 

 
c. Pembuatan pedoman khusus untuk penerapan keuangan berkelanjutan 

terus  disempurnakan dan dalam tahap penyelesaian oleh Tim terkait , 
dimana proses identifikasi , pengukuran , pemantauan dan 
pengendalian risiko atas aspek risiko sosial dan risiko lingkungan 
hidup akan menjadi salah satu unsur pertimbangan dalam pemberian 
kredit atau pembiayaan . 

 
Seperti pemberian pembiayaan pada umumnya , Direksi melakukan 
evaluasi secara berkala sektor - sektor usaha yang dibiayai 



 

 

termasuk pencapaian target portfolio sektor usaha yang termasuk 
dalam kategori sektor usaha berkelanjutan . 

 
Secara berkala Direksi akan melaporkan kepada Dewan komisaris atas 
pencapaian target portfolio keuangan berkelanjutan . 

 
d. Perusahaan mengidentifikasi pemangku kepentingan berdasarkan 

interaksi yang terbangun serta kedekatan yang saling mempengaruhi 
terkait dengan proses Keuangan Berkelanjutan  

 
Pelibatan pemangku kepentingan diarahkan pada kepentingan 
Perusahaan denganmemperhatikan tanggung jawab sosial ,kepedulian 
terhadap masalah lingkungan,serta memperhatikan skala prioritas 
dalam membangun komunikasi denganberbagai mitrastrategis. 

 
Terdapat 7 (tujuh) kelompok pemangku kepentingan utama , yaitu 
regulator, pemegang saham, pekerja, debitur, mitra bisnis, 
masyarakat, media. 

 
Perusahaan melakukan pendekatan langsung dengan melibatkan 
pemangku kepentingan terutama untuk penanganan kebijakan ataupun 
hal - hal yang signifikan lainnya . 

 
e. Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan Keuangan berkelanjutan 

antara lain adalah : 
 

 Pandemi Covid-19 masih menjadi kendala utama sepanjang Tahun 
2021, baik dalam melakukan aktivitas kerja harian, maupun 
aktivitas dalam upaya penerapan Keuangan Berkelanjutan. 

 
 Menemukan komunitas yang sejalan dengan ide dan ruang lingkup 

aktivitas Perusahaan dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan di 
Indonesia merupakan tantangan tersendiri untuk saat ini. 

 
Tantangan utama Perusahaan dalam penerapan keuangan keberlanjutan, yaitu 
tingkat pemahaman prinsip-prinsip keberlanjutan di antara para pemangku 
kepentingan belum merata , sehingga implementasi keuangan berkelanjutan 
juga belum dilakukan secara komprehensif.  
 
Secara bertahap, Perusahaan berupaya meningkatkan pemahaman 
prinsip-prinsip keberlanjutan, sehingga tidak lagi dipahami sebagai 
kegiatan tambahan, namun sebagai strategi untuk mencapai tujuan, dan 
meningkatkan keunggulan bersaing 

 
6. KINERJA KEBERLANJUTAN  
 
Untuk membangun budaya keberlanjutan diperlukan komitmen yang kuat dari 
seluruh komponen perusahaan agar aspek ekonomi dapat berjalan beriringan 
dengan aspek sosial dan aspek lingkungan hidup . 
 
Sebagai lembaga jasa keuangan , Pratama Finance memiliki komitmen untuk 
ikut mengambil peran dalam pembangunan berkelanjutan dengan tujuan akhir 
meningkatkan kesejahteraan masyarakan indonesia . 



 

 

 
Pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan secara berkesinambungan 
adalah upaya Perusahaan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian 
terhadap lingkungan hidup dan lingkungan sosial , merupakan langkah 
awal yang akan dilakukan perusahaan untuk membangun budaya 
keberlanjutan.   
 
Upaya - upaya lain yang telah dilakukan perusahaan terkait dengan 
kepedulian terhadap lingkungan antara lain adalah ; 
 

 Meminimalisir penggunaan kertas khususnya untuk kegiatan 
administrasi 

 Melakukan penggantian lampu dengan menggunakan jenis lampu LED 
 Mematikan lampu pada saat waktu isitirahat kerja serta 

melakukan himbauan penggunaan air dan kertas toilet secara 
bijaksana . 

 

a. Kinerja Ekonomi 
 
Perusahaan telah memberikan kontribusinya yang berdampak secara 
ekonomi, Walaupun nilainya masih kecil namun perusahaan berusaha 
untuk mengembangkan usaha pada sektor keberlanjutan, agar dapat 
memberikan kontribusi sebagai perusahaan pembiayaan.  
 
      Uraian / Tahun 2021 2020 2019 

Total Aset  46,155,525,256 114,268,055,334 129,413,430,279 

Aset Produktif      
10,996,113,920  

60,521,561,037 67,563,682,175 

Kredit / Pembiayaan Bank  23,352,554,450 7,851,182,957 22,397,877,740 

Dana Pihak Ketiga  0 0 0 

Pendapatan Operasional 3,452,014,171 16,868,577,511 23,527,133,879 

Beban Operasional 14,974,507,266 17,112,654,266 24,034,176,564 

Laba (Rugi) Bersih  -11,577,812,843 217,453,741 294,398,319 

 
 

URAIAN  KINERJA  

  2021 2020 2019 

NPF Gross 16.95% 4.29% 4.89% 

NPF Nett 6.53% 2.19% 3.64% 

Return On Asset  (ROA) -10.73% 0.22% 0.23% 

Return On Equity (ROE) -12.36% 0.21% 0.29% 

Net Interest Margin (NIM) 2.72% 18.26% 11.95% 

Rasio Efesiensi (BOPO) 446.19% 101.45% 101.88% 

 
 
 
 



 

 

 
b.  Kinerja sosial 
 
1)  Komitmen Perusahaan Pembiayaan  
 
Pratama Finance berkomitmen untuk memberikan layanan yang setara kepada 
semua nasabah debitur / konsumen atas produk dan / atau jasa yang dimiliki 
serta menyampaikan informasi produk dan / atau jasa yang akurat kepada 
nasabah debitur / konsumen . 
 
2)   Ketenagakerjaan 
 

a. Pernyataan mengenai kesetaraan pekerjaan atau apakah kerja 
paksa dan pekerja anak dipekerjakan atau tidak  

 
Menghargai kesetaraan gender ,Pratama Finance berkomitmen 
untuk memberikan kesempatan dan jenjang karir yang sama sesuai 
dengan kompetensi bagi pegawai perempuan dan laki-laki. 

 
Pratama Finance juga berkomitmen dan akan mematuhi peraturan 
ketenagakerjaan untuk tidak mempekerjakan pegawai dibawah umur 
dan tidak akan melaksanakan kerja paksa . 

 
b. Perusahaan memberikan imbal jasa sesuai dengan ketentuan upah 

minimum namun selain upah / gaji pokok , Perusahaan juga 
memberikan insentif berupa : tunjangan makan dan transpor serta 
uang kehadiran . 

 
c. Jaminan lingkungan kerja yang layak dan aman untuk semua 

pekerja.  
 

Di setiap kantor Pratama Finance , kesehatan dan keselamatan 
kerja selalu menjadi prioritas kami yang utama. 

 
Lingkungan keja yang bersih , aman dan nyaman serta 
tersediaanya sarana dan alat - alat keselamatan kerja akan 
membuat pegawai tenang dalam bekerja dan pada akhirnya akan 
meningkatkan produktivitas serta kualitas kerja semakin 
baik .  

 
d. Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai, terutama 

untuk mendukung penerapan Keuangan Berkelanjutan. 
 
Kegiatan keuangan berkelanjutan merupakan kegiatan yang 
harus dilaksanakan tidak hanya oleh perusahaan namun juga 
oleh seluruh komponen perusahaan.  

 
Kesadaran dan keperdulian terhadap sosial dan lingkungan 
hidup harus ditumbuhkan dan melekat pada masing - masing 
pribadi sehingga akan timbul kesadaran serta kewajiban moral 
secara individu maupun korporasi tehadap hal tersebut . 

 



 

 

Pratama Finance secara berkala melakukan sosialisasi POJK Nomor 
51/POJK.03/2017, tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi 
Lembaga Jasa Keuangan , Emiten dan Perusahaan Publik 
 

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. 
 
Untuk literasi dan inklusi keuangan , sebagai bagian dari tugas 
dan tanggung jawabnya , tenaga pemasaran kami harus memberikan 
penjelasan yang lengkap dan benar pada saat menawarkan produk 
pembiayaan kepada masyarakat calon konsumen    

 
b. Mekanisme pengaduan masyarakat serta tindaklanjut. 

 
Selama tahun 2021 Perusahaan tidak menerima aduan masyrakat , namun 
demikian apa bila ada pengaduan maka akan dilakukan proses serta 
tindak lanjut atas aduan tersebut yang dipastikan tidak ada 
pengaduan lanjutan atau kasus telah selesai ( ditutup ) . 

 
c. TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ) 

 
Mewabahnya pandemi covid 19 selama tahun 2021 , menjadi skala 
prioritas dan menjadikan kesehatan dan keselamatan kerja 
menjadi prioritas yang utama .    
 
Perusahaan mengalokasikan dana TJSL untuk kepentingan kesehatan 
dan keselamatan karyawan dan memastikan lingkungan kerja terbebas 
dari virus covid 19 . 
 
Perusahaan melakukan penyemprotan disinfektan lingkungan kerja 
sekali sehari ( sore hari ) , menyediakan hand sanitizer , masker 
serta menyediakan obat dan vitamin untuk karyawan yang 
membutuhkan . 
 

c. Kinerja Lingkungan Hidup bagi Perusahaan  
 
Perusahaan telah melakukan program efesiensi disetiap aspek kegiatan 
operasional perusahaan . 
 
Terkait dengan efesiensi energi , hal - hal yang telah dilakukan oleh 
perusahaan antara lain adalah : 
 
 Melakukan penghematan penggunaan listrik , dengan cara ; 
 

 Kewajiban untuk mematikan lampu ruangan kerja pada saat 
istirahat 

 Mematikan lampu ruangan kerja apabila ruangan tersebut mendapat 
sinar matahari yang memadai. 



 

 

 melakukan service secara berkala  terutama  untuk  pendingin 
udara ( AC) sehingga dapat berkerja secara optimal dengan 
penggunaan daya listrik lebih efesien 

 
 Mengatur penggunaan kendaraan dinas secara efesien 
 Mengeluarkan himbauan secara tertulis tentang pentingnya 

penggunaan air secara bijaksana 
 Mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan admnistrasi , antara 

lain dengan melakukan korespondensi internal secara elektronik 
( email / outlook ) dan bila terpaksa, menggunakan kertas bekas 
untuk koresponden yang sifatnya rutin . 

 Mengurangi penggunaan kemasan plastik   
 
Dengan masih mewabahnya pandemi covid 19 , alokasi dana TJSL untuk tahun 
2021 , kami prioritaskan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja 
bagi karyawan . 
 
d.Tanggung Jawab  Pengembangan  Produk  dan/atau  Jasa  Keuangan 
  Berkelanjutan  
 
Untuk periode tahun 2021 , Pratama Finance baru memiliki Produk 
pembiayaan kendaraan bermotor berbasis bateray , akan diupayakan untuk   
memiliki produk atau jasa yang berkaitan dengan Keuangan Berkelanjutan . 

 
7. VERIFIKASI TERTULIS DARI PIHAK INDEPENDEN(jika ada)  

Pada laporan kali ini , belum ada verifikasi tertulis dari pihak 
independen.  

 
8. LEMBAR UMPAN BALIK (FEEDBACK) UNTUK PEMBACA(jika ada)  

Sampai dengan dibuatnya laporan ini belum ada umpan balik 
( feedback ) dari pembaca.  

 
9. TANGGAPAN PERUSAHAAN TERHADAP UMPAN BALIK LAPORAN TAHUN 
   SEBELUMNYA 

Laporan keberlanjutan ini merupakan laporan yang kedua untuk 
Pratama Finance sehingga belum ada tanggapan dari Perusahaan 
terhadap umpan balik ( feedback ) dari pembaca. 

 
Demikian Laporan realisasi  Penerapan Keuangan Berkelanjutan  
PT.Pratama Interdana Finance untuk tahun 2021 . 
 


