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PERSETUJUAN DIREKSI

Sehubungan dengan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan
Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Perusahaan
Publik, maka dengan ini PT Internusa Tribuana Citra Multifinance menyusun
Laporan Aksi Keuangan Berkelanjutan yang telah diterapkan sepanjang tahun 2021.
Bersama ini kami para Direksi Perusahaan menyatakan bahwa semua informasi
dalam Laporan Keuangan Berkelanjutan ini telah disampaikan secara lengkap dan
dapat dipertanggung jawabkan.

Jakarta, 31 Mei 2022

Lincorn

Felix Audian

Aman Harja

Dir. Corp Strategy & Risk

Dir. Marketing & Unit Bisnis

Direktur Utama

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Berkelanjutan disusun berdasarkan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan (POJK) Nomor. 51/POJK.03/2017 mengenai Penerapan Keuangan
Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. PT ITC
Finance sebagai salah satu Perusahaan Pembiayaan juga patut berperan dalam
mensukseskan kegiatan keberlanjutan ini. Dalam menentukan batasan topik dan isi
laporan keberlanjutan, ITC Finance melibatkan pihak manajemen,

Penentuan

prioritas topik materialitas mengacu pada prinsip keterlibatan pemangku
kepentingan, konteks berkelanjutan, materialitas, dan kelengkapan.
Adapun untuk menjamin kualitas pelaporan, dilakukan melalui pendekatan
prinsip keseimbangan, komparabilitas, akurasi, ketepatan waktu, kejelasan, dan
keandalan. Semua proses ini dilakukan melalui koordinasi internal Perusahaan yang
telah mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan sepanjang tahun 2020.
Topik keberlanjutan yang relevan diidentifikasi berdasarkan karakteristik industri
pembiayaan, terutama terkait dengan konsep keuangan berkelanjutan, serta
pengaruhnya terhadap pemangku kepentingan.
Kami menghargai setiap input untuk meningkatkan informasi dalam laporan
keberlanjutan ini. Oleh karena itu, mohon agar permintaan informasi lebih lanjut,
pemberian saran dan pertanyaan atas laporan ini, dapat disampaikan kepada:
Risk Management Department PT Internusa Tribuana Citra Multifinace
Email: managemen.resiko@itcfinance.com
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STRATEGIS BERKELANJUTAN
Sejarah Singkat PT. Internusa Tribuana Citra Multifinance
PT Internusa Tribuana Citra Multifinance merupakan perusahaan yang
bergerak di bidang jasa pembiayaan keuangan, yang mulai aktif beroperasi di awal
tahun 2003 dengan memiliki cabang yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. PT
ITC Finance berfokus pada bisnis pembiayaan kendaraan roda dua dan roda empat.
Objek pembiayaan PT. ITC Finance Jakarta adalah Mobil pribadi baru dan bekas,
Mobil niaga baru dan bekas, Mobil plat kuning baru dan bekas, Sepeda motor baru
dan bekas.
PT. ITC Finance Jakarta, pertama kali hadir di dunia leasing di Indonesia,
pada tanggal 13 Januari 2003 di kota DKI Jakarta. Lingkungan tempat
berpusatnya individu - individu yang memiliki kepribadian dinamis dan progresif
yang

ingin

mengekpresikan

gaya

hidup

modern

yang

sejalan

dengan

perkembangan masa.
PT. ITC Finance Jakarta berkompetisi di dunia pembiayaan konsumen
dengan berbagai perusahaan lain bersaing hingga saat ini. Sebagai perusahaan
yang bergerak di dunia pembiayaan, PT. ITC Finance lebih memfokuskan
pembiayaan terhadap masyarakat kelas bawah yang dimana masyarakat
tersebut memiliki keinginan yang tinggi untuk memiliki suatu impian yang
sangat sulit untuk dicapai oleh masyarakat tersebut, dalam membantu
masyarakat dalam memenuhi impian mereka untuk memiliki suatu keinginan.
PT. ITC Finance dengan cara memberikan pembiayaan penuh kepada
masyarakat yang memiliki keinginan dalam memenuhi kehidupannya, dengan
mengajukan permohonan pinjaman kepada PT. ITC Finance, masyarakat dapat
memenuhi

kebutuhannya.

Faktor

keberhasilan

perusahaan

dalam

dunia

pembiayaan dengan cara fokus kepada masyarakat yang sebagai nasabah PT.
ITC Finance.
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Strategi Keuangan Berkelanjutan
Sebagai salah satu Perusahaan Pembiayaan yang tergolong dalam IKNB,
maka sehubungan dengan pasal 10 ayat 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor. 51/POJK.03/2017, PT ITC Finance menyusun Rencana Aksi Keuangan
Berkelanjutan. Dalam penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan untuk
tahun 2021, perusahaan secara langsung melibatkan HR Departemen, untuk Sub
Dept TDI (Training Development Institute) serta BUPT (Bisnis Unit Pembiayaan TKI)
Dept.
Pelibatan langsung tersebut bertujuan agar seluruh program rencana tepat
sasaran karena disusun oleh masing-masing pihak yang paling berkompeten
dibidangnya. Pelibatan Dept tersebut atas petunjuk dari Dewan Direksi melalui
hasil keputusan penetapan prioritas program Keuangan Berkelanjutan untuk
tahun 2021.
Pelibatan langsung dari TDI Sub Dept berupa penyusunan program
pelatihan, mulai dari pengaturan waktu pelaksanaan pelatihan, penetapan media
atau sarana pelatihan, sasaran peserta pelatihan, perkiraan biaya yang
ditimbulkan sampai dengan persiapan materi yang akan disampaikan.
Sedangkan pelibatan dari BUPT Dept sendiri adalah penetapan besaran
target rencana penyaluran pembiayaan yang akan dilakukan selama tahun 2021
yang pastinya akan berpengaruh terhadap program peningkatan portofolio
pembiayaan Perusahaan.
Berikut adalah beragai aktivitas pelatihan internal yang telah dilakukan sepanjang
periode 2021:

3

4

IKHTISAR KINERJA ASPEK BERKELANJUTAN

Pemakaian listrik
menurun 12%

Pemakaian Air
Meningkat 5%

Pendapatan
-6,10%

Laba
-67,51%

Penyaluran
Pembiayaan
21,61%
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PROFIL PERUSAHAAN

INFORMASI PERUSAHAAN
Nama Perusahaan Pembiayaan

PT Internusa Tribuana Citra Multifinance

Nama Panggilan

ITC Finance

Bidang Usaha

Perusahaan Pembiayaan

Lokasi Operasional

ITC Finance hanya beroperasi di Indonesia

Tanggal Pendirian

13 Januari 2003

Dasar Hukum

Akta No. 2 tahun 2003 yang dibuat dihadapan Bapak Jap Sun Jaw, SH.

Kepemilikan Saham

Publik 0%, Pemerintah 0%

Skala Usaha

Total Karyawan 411 orang
Total Asset 453.1M (Audited 2020)
Total Hutang 335.5M (Audited 2020)

Alamat Kantor Pusat
Alamat Lengkap

Komplek Mangga Dua Square Blok E 19-20

Lokasi Kantor

Kota Administrasi Jakarta Utara

Kode Pos

14420

Nomor Telepon

021-6251900

Alamat Situs Web

www.itcfinance.com

Email

customer.care@itcfinance.com

Jaringan Kantor
Kantor Pusat

1

Kantor Cabang

16

Kantor Selain kantor Cabang
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Keanggotaan Asosiasi:
PT ITC Finance selalu aktif dalam organisasi maupun asosiasi guna mengetahui
perkembangan lingkungan bisnis, memperluas hubungan bisnis, dan memperkuat
eksistensinya di industri pembiayaan. Keanggotaan ini bertujuan agar ITC Finance
mendapatkan info update dan pembahasan mengenai topik terkait Environmental,
Social, dan Governance (ESG). Sampai akhir 2021, ITC Finance masih tercatat sebagai
anggota : ASOSIASI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INDONESIA (APPI)
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Visi ITC Finance
Perusahaan Pembiayaan yang menjadi
inspirator keuangan terbaik untuk
kesejahteraan universal.

Misi ITC Finance

a. Fokus kepada kepuasan konsumen dan mitra bisnis dengan memberikan pelayanan
yang melampaui harapan mereka.
b. Memberikan kesejahteraan yang berkelimpahan kepada stake holders.
c. Memberikan beragam jasa pengelolaan keuangan yang inovatif kompetitif dan memiliki
keunggulan yang didukung oleh professional team serta system dan teknologi yang
canggih.
d. Menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pengembangan potensi professional
team secara berkesinambungan.
Penjabaran dari visi yang dimaksud sebagai berikut:
a. Berorientasi memberikan dampak sosial dengan pelayanan yang terbaik dengan membangun
sikap profesional dan bersahabat.
b. Memberikan dampak ekonomi yakni keuntungan yang maksimum kepada semua pihak yang
berkepentingan.
c. Memprioritaskan kepentingan nasabah dengan menawarkan produk-produk yang kompetitif dan
terjamin.
d. Mempertimbangkan

dampak

lingkungan

dengan

mempertimbangkan

kepentingan

pengembangan team dan menciptakan kerjasama serta kolabolari yang efektif dan efesien.
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Nilai-Nilai Perusahaan

ITC With PRIDE
 Inspiration : Menjadi pribadi yang memiliki visi ke depan sesuai posisinya untuk
mendukung misi dan visi perusahaan, menjadi pribadi yang inovatif dalam melaksanakan
pekerjaan dan mampu menginspirasi orang lain secara positif dengan mengkomunikasikan
ide maupun pengalaman yang baik sehingga menjadikan diri sendiri sebagai contoh
teladan yang patut dibanggakan.
 Teamwork : Menjadi pribadi yang mampu bersinergi dengan orang lain dalam satu

organisasisaat menyelesaikan tugas dengan mengutamakan kepentingan bersama
berdasarkan azas saling menghargai dan rasa persaudaraan.

 Continuous improvement :Menjadi pribadi yang memiliki antusias untuk belajar dan
mengembangkan diri, bersifat terbuka terhadap semua hal yang positif dan memiliki
semangat belajar yang tinggi untuk menjadi yang terbaik dari yang terbaik.

 Professional : Menjadi pribadi yang memiliki pikiran yang positif dan mental seorang

pengusaha sehingga mampu memotivasi diri dan membangkitkan rasa memiliki terhadap
setiap tugas yang dipercayakan, serta memiliki kompetensi untuk menyelesaikan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan; mampu mengendalikan diri secara penuh baik dari
segi tindakan maupun emosional dengan tidak merugikan orang lain.

 Reliable : Menjadi pribadi yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab.

 Integrity : Menjadi pribadi yang disiplin, jujur dan berkomitmen yang dapat dipercaya

dan bertanggung jawab atas semua ucapan dan tindakan yang dilakukan, memiliki hasrat di
bidangnya sehingga memberikan yang terbaik saat menuntaskan tugas yang diberikan dan
menjadi pribadi yang dapat diandalkan.

 Developing others : Menjadi pribadi yang memiliki sikap peduli kepada orang lain

dengan men-sharing-kan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki untuk membantu
orang lain dalam mengembangkan diri; memiliki jiwa seorang mentor sehingga bersedia
untuk meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan bimbingan kepada orang lain
yang membutuhkan.
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 Execution ability : Menjadi pribadi yang mampu mengeksekusi strategi menjadi aksi
dan memberikan hasil yang melampaui harapan organisasi dengan didasari kemampuan
memimpin dan mengelola tim yang efektif dan efisien.

PRODUK DAN LAYANAN

Pembiayaan mobil dibedakan menjadi 2 produk untuk pembelian mobil bekas, maupun
installment financing mobil. Baik itu pembiayaan mobil bekas maupun installment financing
tentunya dilengkapi dengan suku bunga dan tenor yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan
masing-masing individu atau calon debitur dengan sistem mekanismenya pembayaran secara
angsuran. Layanan produk ini dapat ditemukan hampir pada seluruh wilayah usaha PT. ITC Finance.
Pembiayaan motor tidak jauh berbeda dengan pembiayaan mobil. Yang membedakan
adalah untuk Pembiayaan Motor, PT. ITC Finance melayani pembiayaan motor baru, dimana
perusahaan menyediakan sepeda motor merek Honda yang siap disalurkan ke masyarakat. Sistem
pembayarannya pun sama yaitu dengan pembayaran secara angsuran. Layanan produk pembiayaan
sepeda motor ini hanya tersedia pada wilayah usaha ITC Finance Sumatera Utara.
Disamping melakukan pembiayaan mobil dan motor, PT ITC Finance juga melakukan
pembiayaan KUR untuk debitur perorangan ke beberapa negara di Asia. Penyaluran KUR ini
merupakan kredit atau pembiayaan modal kerja kepada debitur perorangan yang belum memiliki
agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. KUR yang dimiliki oleh PT ITC Finance
adalah KUR terkait Pembiayaan PMI, yang diberikan dalam bentuk permodalan kepada individu
tertentu untuk melakukan perjalanan ke negeri tujuan tempatnya bekerja.
Sebelum pandemi covid-19, ITC Finance hanya menyalurkan ke-3 tempat yaitu Hongkong dan
Taiwan dengan tenor hingga 9 Bulan. Namun ketika pandemi semakin lama, dan juga terjegal oleh
regulasi dari Pemerintah Pusat dan juga peraturan negara setempat, untuk penyaluran KUR 2021
mengalami penurunan. Pelayanan untuk pembiayaan ini tersedia pada Kantor Pusat.
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PENJELASAN DIREKSI

Sejatinya Aksi Keuangan Berkelanjutan merupakan sesuatu hal yang positif baik bagi
Pelaku Jasa Keuangan, lingkungan hidup maupun bagi masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa
Indonesia sangat kaya akan hasil alamnya dan merupakan paru-paru dunia dengan hutan-hutannya
yang indah. Namun sayangnya, semakin hari semakin banyak pelaku bisnis maupun masyarakat yang
kurang memperhatikan akan pentingnya kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati yang
menyebabkan terjadi kerusakan hingga punahnya habitat lingkungan.
Dukungan penuh terhadap penerapan keuangan berkelanjutan disalurkan melalui
penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan. Komitmen penuh dari Dewan Komisaris serta
Direksi juga ditunjukkan melalui pemberian kebebasan ruang kepada seluruh anggota perusahaan
untuk berinovasi baik terhadap layanan maupun produk perusahaan serta dapat menyelaraskan
kondisi perusahaan yang lebih dinamis dan tentunya dengan berpartisipasi terhadap lingkungan dan
sosial.
Kami menyadari bahwa penerapan keuangan berkelanjutan ini membutuhkan banyak
penyesuaian dan juga dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, yang dapat dilakukan oleh ITC
Finance adalah menginformasikan penerapan nilai keberlanjutan serta prinsip kehati-hatian, melalui
pelaksanaan edukasi yang berkelanjutan ke berbagai pihak, dengan begitu dapat mendukung
pencapaian pembangunan berkelanjutan yang lebihbaik, dinamis, dan optimal.
Upaya - upaya yang dilakukan perusahaan terkait dengan kondisi perubahan iklim, turut
memberikan warna terhadap Aksi Berkelanjutan seperti sudah terjalinnya kerjasama dengan
Yayasan Tsu Chi. Hal ini sejalan dengan kesadaran perusahaan terhadap dampak perubahan iklim
yang dapat mempengaruhi keberlanjutan masa depan. Karena itu Perusahaan menyatakan
dukungannya untuk ikut serta mengurangi dampak negatif perubahan iklim melalui kebijakan
pembiayaan pada sektor energi terbaru seperti mobil listrik, yang hingga saat ini masih dalam masa
penjajakan, serta

pengurangan penggunaan kertas melalui upaya digital transformation serta

program lainnya yang berkaitan dengan lingkungan.
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STRATEGI PENCAPAIAN TARGET
Situasi ekonomi secara global saat ini yang masih terpengaruh dengan adanya pandemi
COVID-19, dan diprediksi oleh banyak pihak akan masih terus berlangsung dan cenderung akan
menyebabkan perlambatan atau mengarah kepada situasi ekonomi yang sulit walaupun sudah
banyak pihak yang bicara mengenai Menuju Endemi Covid-19. Namun tetap saja situasi dan kondisi
endemi belum dapat berbalik seperti semula saat sebelum adanya Covid-19.
Pengelolaan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait semua aspek menjadi
perhatian khusus, pengelolaan risiko yang lebih prudent dan konservatif diperlukan agar penerapan
Keuangan Berkelanjutan tetap dapat diupayakan untuk dilaksanakan semaksimal mungkin terutama
dengan keadaan situasi ekonomi saat ini.
Sehubungan dengan Penyaluran pembiayaan, dapat ditemukan secara langsung pada kantorkantor perwakilan Perusahaan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, selain itu Perusahaan
juga memiliki mekanisme kerja sama dengan skema showroom / dealer. Perusahaan juga secara
berkelanjutan melakukan update terhadap pemetaan layanan untuk mempermudah pemberian
akses jasa finansial kepada masyarakat yang tidak memiliki rekening bank.
Melihat kondisi saat ini dimana perubahan selalu terjadi begitu cepat, Perusahaan
mengambil langkah dengan terus mengembangkan program pelatihan berupa e-learning, online
training, dan/atau bekerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan seminar secara daring guna
membangun motivasi dan daya kerja yang maksimal.

Pemanfaatan Peluang Dan Prospek Usaha
Keberlangsungan usaha sebuah perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah
satunya adalah kondisi ekonomi eksternal. Selain itu kondisi sosial dan lingkungan juga dapat
berpengaruh. Hal ini menjadi satu kesatuan faktor yang dapat berimbas pada keberlangsungan
usaha.

Industri jasa keuangan turut memiliki peran penting di masyarakat, yaitu dengan

memberikan pinjaman dana pembiayaan kepada individu dan bisnis. Pembiayaan yang dilakukan
berdasarkan prinsip kehati-hatian akan mengurangi risiko pelanggaran terhadap berbagai peraturan.
ITC Finance meminimalkan risiko ini dengan mempersiapkan kebijakan kredit yang transparan dan
mendukung nasabah guna melakukan usaha yang sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.
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Oleh karena itu Perusahaan berupaya untuk melakukan pengelolaan risiko secara
berkelanjutan melalui penyesuaian persyaratan kredit secara berkala guna menjaga agar
peningkatan portofolio kredit dapat memiliki kualitas yang tepat. Seiring dengan kegiatan
pembiayaan kepada masyarakat dan didukung dengan prinsip kehat-hatian, Perusahaan tentunya
wajib melakukan identifikasi risiko. Identifikasi risiko ini dilakukan pada saat tinjauan proposal kredit,
sehingga hasil tinjauan tersebut akan menginformasikan peringkat risiko calon debitur dan dapat
menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan pemberian kredit kepada calon debitur.

Situasi Eksternal Pengaruh Keberlanjutan Usaha
Tahun 2021 merupakan tahun kedua pandemi COVID-19 terhitung sejak Maret 2020.
Tentunya hal ini dapat mempengaruhi keberlanjutan usaha perusahaan dan menjadi tantangan yang
besar bagi ITC Finance. Sejalan dengan situasi yang belum menentu pasca gelombang COVID-19
pertama, di tahun 2021 ITC Finance berhati-hati dalam menentukan langkah dan Rencana Bisnis
yang akan ditetapkan mengingat situasi eksternal saat ini tidak menentu. Banyaknya debitur yang
terdampak COVID-19 membuat tingkat kemampuan bayar debitur menurun.
Perusahaan tetap perlu melanjutkan dan mempertahankan keberlangsungan usaha.
Namun disatu sisi Perusahaan juga harus menerima kenyataan dimana dampak COVID-19 yang
sangat melekat kepada para debitur sangat mempengaruhi arus kas Perusahaan yang utamanya
berasal dari kewajiban pembayaran angsuran debitur. Oleh karena itu dengan adanya kebijakan
restrukturisasi COVID-19 yang telah dikeluarkan kebijakannya oleh Otoritas Jasa Keuangan, tentunya
menjadi angin segar bagi Perusahaan dan juga para debitur. Kebijakan restrukturisasi ini membawa
pengaruh penting bagi kelancaran industri jasa keuangan terutama dalam meminimalisir tingginya
piutang bermasalah.
Disisi lain, situasi eksternal yang terjadi membawa pengaruh terhadap sistem kerja internal
di ITC Finance. Dengan memberlakukan sistem kerja hybrid yakni Work From Home dan Work From
Office yang dilaksanakan secara terjadwal, diharapkan dapat menjaga stabilisasi operasional
Perusahaan. Disamping itu Perusahaan pun tetap menekankan kewajiban vaksinasi lengkap
terhadap seluruh jajaran Direksi dan karyawan agar tetap memenuhi standar protokol kesehatan
pemerintah serta dapat memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan Perusahaan.
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TATA KELOLA BERKELANJUTAN

Tugas Direksi, Dewan Komisaris, Serta Unit yang Bertanggung Jawab Terhadap
Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Dalam memenuhi persyaratan dan pemenuhan terhadap tata kelola yang baik sesuai dengan
ketentuan yang berlaku bagi perusahaan pembiayaan, ITC Finance pun telah memiliki susunan tugas
dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris untuk bertanggung jawab terhadap penerapan
keuangan berkelanjutan.
Adapun dibawah ini merupakan penjabaran terkait lini department dalam perusahaan:


Dewan Komisaris & Direksi, secara bersama-sama bertanggungjawab terhadap pelaksanaan
program Keuangan Berkelanjutan secara keseluruhan serta memberikan saran-saran perbaikan
terhadap program selanjutnya.



Risk Management Department (PIC), Bertanggungjawab kepada direksi atas pelaksanaan
program Keuangan Berkelanjutan, Menyusun RAKB, Monitoring implementasi RAKB, Menyusun
Laporan Keberlanjutan, bertanggung jawab atas proses pengalihan CSR menjadi TJSL.



HR Department, Melaksanakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan
kompetensi SDM dalam mendukung penerapan Keuangan Berkelanjutan, serta menjadi motor
penggerak budaya kesadaran lingkungan pada Perusahaan.



Business Unit, Mendukung program-program yang bertujuan untuk meningkatkan portofolio
perusahaan.

Peningkatan kompetensi direksi, dewan komisaris, serta unit yang bertanggung jawab
terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan.
Penerapan dan pencapaian kinerja Keuangan Berkelanjutan merupakan tanggung jawab
seluruh entitas ITC Finance, termasuk jajaran Dewan Komisaris dan Direksi yang terlibat dalam
pengawasannya beserta para staff perusahaan. Penerapan ini dilakukan dengan menetapkan
beberapa departemen terkait untuk terlibat dalam program keuangan berkelanjutan, mulai dari Risk
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Management hingga Human Resources. Oleh karena itu, selama tahun 2021 ITC Finance telah
menyelenggarakan pelatihan untuk 491 karyawan dan dilakukan secara daring. Selain itu, karyawan
juga menerima sosialisasi dan pelatihan terkait Management Risiko, APU PPT, serta Anti Fraud untuk
meningkatkan kesadaran pada risiko dan konsekuensi adanya potensi tindak korupsi.

Prosedur Manajemen Risiko terkait aspek Ekonomi, Sosial & Lingkungan Hidup, termasuk peran
Direksi & Dewan Komisaris
Peran Direksi dan Dewan Komisaris sangatlah penting dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan
yang lebih baik. Oleh karena itu ada wewenang dan tanggung jawab yang dipikul oleh Direksi,
diantaranya sebagai berikut:
1.

Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terkait dengan keberlanjutan usaha secara
tertulis dan komprehensif,

2.

Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang
diambil Perusahaan secara keseluruhan,

3.

Mengevaluasi dan memutuskan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Direksi,

4.

Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi,

5.

Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen
Risiko,

6.

Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen, dan
melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian
Risiko, kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko serta,

7.

Memastikan ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko.

Tak hanya Direksi, Dewan Komisaris pun turut memikul tanggung jawab terhadap Penerapan
Keuangan Berkelanjutan, diantaranya sebagai berikut:
1.

Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko,

2.

Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko,

3.

Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi dan limit
Risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
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Prosedur Manajemen Risiko

Ada beberapa tahapan dalam melakukan manajemen risiko pada suatu perusahaan. Berikut ini
beberapa proses tahapan untuk melakukan manajemen risiko yang ada di dalam perusahaan:
1.

Identifikasi
Dalam proses identifikasi ini, Perusahaan melakukan identifikasi seluruh Risiko secara berkala,
termasuk Risiko yang melekat (risiko inheren) pada kegiatan usaha Perusahaan khususnya yang
terkait dengan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.
Perusahaan memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi Risiko pada seluruh
kegiatan usaha Perusahaan. Proses identifikasi Risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh
sumber Risiko paling sedikit dilakukan terhadap Risiko dari kegiatan usaha Perusahaan
(operasional perusahaan) serta memastikan bahwa Risiko dari kegiatan usaha baru telah
melalui proses Manajemen Risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

2.

Pengukuran
Pengukuran Risiko digunakan untuk mengukur eksposur Risiko sebagai acuan untuk melakukan
pengendalian. Pengukuran Risiko ini dilakukan secara berkala untuk seluruh kegiatan usaha
Perusahaan.

3.

Pengendalian
Pengendalian Risiko ini merupakan bentuk upaya penerapan pengendalian yang

sesuai

dalam memetakan berbagai hasil permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai
pendeketan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Atau lebih singkatnya adalah
suatu tindakan atau mitigasi untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian yang mungkin
timbul.
4.

Pemantauan
Melakukan pemantauan terhadap seluruh hasil output dari proses identifikasi, pengukuran,
serta pengendalian, untuk kemudian dilakukan evaluasi secara berkala. Penyesuaian terhadap
proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, faktor risiko, teknologi
informasi, dan sistem informasi Manajemen Resiko yang bersifat material.
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Pemangku Kepentingan Dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan
Keterlibatan pemangku kepentingan dalam upaya Penerapan Keuangan Berkelanjutan
sangatlah penting bagi setiap perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan melakukan identifikasi dan
analisis yang seksama agar dapat mengelola dan menerapkan keterlibatan pemangku kepentingan
secara optimal.
Partisipasi pemangku kepentingan sangatlah penting dimana hal ini tercermin dalam
kegiatan komunikasi dua arah. Informasi mengenai Keuangan Berkelanjutan ini telah disampaikan
oleh Perusahaan kepada seluruh jajaran dengan berbagai metode dan dengan cara yang telah
diputuskan paling efektif agar semua jajaran lini bisnis perusahaan dapat menerima informasi
dengan baik dan optimal.

Permasalahan yang Dihadapi, Perkembangan dan Pengaruh terhadap Penerapan Keuangan
Berkelanjutan
Permasalahan yang dihadapi secara global adalah pandemi COVID-19 yang masih terus
berlanjut di tahun 2021 dan krisis ekonomi. Tidak dapat dipungkiri dengan merambahnya pandemi
COVID-19 di dunia membuat ekonomi dunia melemah dan bahkan di beberapa belahan negara
sempat lumpuh akibat lockdown yang diterapkan oleh pemerintah setempat.
Hal ini pun juga berdampak dengan kondisi perekonomian di Indonesia meskipun lockdown
tidak diterapkan, namun dengan menerapkan sistem kerja yang hybrid. Banyaknya negara-negara
yang terkena dampak di sektor ekonomi kemudian mengalami turbulensi akibat dari pandemi
COVID-19 ini yang akhirnya membuat arah perekonomian dunia sempat menjadi krisis. Banyak
pelaku kegiatan usaha jasa keuangan yang pada akhirnya mengalami disrupsi inovasi guna
melakukan inovasi di era pandemi yang mana sudah bertransformasi ke industri digitalisasi. Hal ini
lah yang kemudian dilakukan oleh ITC Finance guna beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang
ada.
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KINERJA BERKELANJUTAN
Kegiatan Membangun Budaya Berkelanjutan di Internal ITC Finance
Dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan ini terlihat masih relatif baru dilakukan. Sesuatu
yang baru ini seringkali memerlukan waktu sebelum terlihat hasilnya, demikian halnya dengan
Keuangan Berkelanjutan diperlukan sikap dan pengetahuan yang akhirnya dapat memberikan
sebuah budaya baru bagi Perusahaan, yang nantinya akan dapat membuat kinerja berkelanjutannya
menjadi lebih baik.
Sosialisasi, dialog, dan pembahasan rapat dalam berbagai kesempatan dinilai merupakan hal
yang tepat dalam membangun budaya baru Keuangan Berkelanjutan, beberapa budaya baru seperti
paperless, yang kiranya sudah dilakukan pengurangan guna menumbuhkan kesadaran seluruh
jajaran perusahaan agar menciptakan go green financial. Kemudian penggunaan teknologi digital
merupakan hasil dari tahap awal penerapan Keuangan Berkelanjutan yang hingga saat ini masih
terus diupayakan sebagai bagian dari Penerapan Keuangan Berkelanjutan.
Terkait dengan upaya dalam lingkungan bersosial, ITC Finance juga sempat mengadakan
kerjasama dengan Yayasan Tsu Chi guna pengumpulan botol plastik untuk daur ulang, serta
kegiatan-kegiatan yang dapat menciptakan kehidupan hijau di masa ini. Hal ini dapat menumbuhkan
rasa para staff untuk dapat lebih mecintai lingkungan, mencintai alam, dan agar menciptakan hidup
berkualitas untuk generasi mendatang.
Kinerja Keuangan Dalam 3 (tiga) Tahun Terakhir
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Dapat dilihat dari grafik diatas, kinerja ekonomi ITC Finance di tahun 2021 terbilang lebih baik
daripada tahun 2020. Dengan portofolio yang turun sampai dengan 17.41% yoy namun ITC Finance
berhasil menekan penurunan pendapatan sebesar 6.67% yoy dan untuk laba bersih ini cukup
mengejutkan karena mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu 58.37% yoy. Dengan melihat
kinerja ini ITC Finance masih optimis untuk dapat melangkah terus menghadapi tahun 2022 dan
tahun-tahun mendatang tentunya dengan strategi yang lebih teraktual terkait dengan kondisi
pandemi ini.
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Kinerja Sosial Dalam 3 (tiga) Tahun Terakhir

A. Profil Debitur Perusahaan
Perusahaan berupaya untuk dapat memberikan kepuasan kepada konsumen baik itu
individual maupun mitra bisnis dengan mengutamakan pemberian pelayanan yang optimal dan
dapat melampaui harapan mereka. Perusahaan selalu mengedepankan pelayanan yang setara
kepada seluruh konsumen. Kesetaraan tersebut dapat terlihat dari keseimbangan penyaluran jasa /
produk Perusahaan kepada ragam konsumen, baik berdasarkan jenis kelamin maupun berdasarkan
penghasilan. Hal ini sejalan dengan visi dan misi perusahaan yang berfokus pada kesejehateraan
universal.

Menghadapi kondisi perekonomian saat ini tentunya menjadi sebuah tantangan untuk
tetap mempertahankan kelangsungan perusahaan. Penghasilan calon debitur, merupakan salah
satu tolak ukur dalam kesetaraan ekonomi. Hal ini dianggap menjadi tantangan bagi Perusahaan
Pembiayaan khususnya dalam penentuan kemampuan bayar calon debitur. Calon debitur yang
tergolong masyarakat berpenghasilan rendah ataupun yang berpenghasilan dibawah Rp 10 juta
sering kali menerima kesenjangan perlakuan dibandingkan dengan calon debitur yang memiliki
penghasilan diatasnya. Sedangkan, jika kesetaraan ekonomi diimplementasikan dengan tepat
dan benar maka pembiayaan kepada calon debitur untuk masyarakat yang berpenghasilan
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rendah atau dibawah Rp 10 juta, dapat menimbulkan dampak positif secara luas baik untuk
Perusahaan sendiri maupun untuk negara.
Oleh karena itu, sesuai dengan visi ITC Finance, yakni selalu hadir dan berusaha untuk
terus dapat merealisasikan kesetaraan ekonomi tersebut dengan tetap memperhatikan prinsip
kehati-hatian serta mengedepankan pengukuran 5C yaitu Character, Capacity, Condition, Capital,
Collateral dalam penyaluran pembiayaan. Sehingga baik masyarakat yang berpenghasilan rendah
maupun yang tidak, semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan
peningkatan kesejahteraan hidup.
Seiring dengan berjalannya waktu ke waktu, profil debitur ITC Finance di tahun 2019
didominasi oleh wanita. Sesuai dengan visi ITC Finance yaitu menciptakan kesejahteraan yang
universal tanpa memandang gender tentu hal ini cukup selaras. Namun di tahun 2020 dan 2021
kondisi tersebut berbalik dimana debitur pria menjadi lebih dominan daripada debitur wanita.
Apa yang membuat debitur wanita di tahun 2019 lebih mendominasi daripada debitur pria?
Profil debitur ITC Finance bisa didominasi oleh wanita dikarenakan di tahun 2019,
terdapat peningkatan pembiayaan terkait pembiayaan KUR – TKI / PMI (Pekerja Migran
Indonesia), dan sejalan dengan menurunnya pembiayaan KUR tersebut, profil debitur untuk
perempuan juga mengalami penurunan. Mengapa bisa terjadi penurunan di dua tahun
berikutnya?
Seperti yang kita tahu bahwa di tahun 2020 mulai terjadi pandemi COVID-19 sehingga
akses untuk pembiayaan PMI menjadi terkendala karena adanya regulasi dari pihak pemerintah
pusat dan juga regulasi dari pemerintah negara setempat, serta guna menghindari penularan
yang masif. Hal ini tentunya akan terus menjadi perhatian bagi Perusahaan sehingga untuk
kedepannya Perusahaan dapat meminimalkan gap yang ada saat ini, baik itu melalui inovasi
produk dan layanan maupun dengan ekspansi wilayah pembiayaan untuk PMI.
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B. Ketenagakerjaan
Sesuai dengan amanat Konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945, dan juga telah diatur
dalam Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perusahaan telah
melakukan kesetaraan dalam kesempatan bekerja. Kesetaraan tersebut terlihat dari
recruitment atau seleksi, maupun promosi jabatan untuk setiap karyawan, dan tidak ada
terjadi kerja paksa juga tenaga kerja anak dibawah umur sesuai dengan ketetapan UU
Ketenagakerjaan. Berikut adalah demografis karyawan PT ITC Finance.

C. Kelayakan dan Keamanan Lingkungan Bekerja

Di era pandemi COVID-19 tentunya menjadi suatu kebiasaan baru dalam bekerja
dan proses adaptasi dengan cara kerja yang baru tentunya menyesuaikan dengan regulasi
yang ada seperti hybrid working. ITC Finance senantiasa mendukung dan menerapkan
kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait sistem kerja hybrid juga dengan
penerapan protokol kesehatan. Lingkungan kerja yang kondusif dimana terciptanya rasa
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aman dan layak khususnya bagi Perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembiayaan
menjadikan hal tersebut wajib diimplementasikan.
Dengan adanya hal tersebut pelayanan terhadap debitur memiliki services yang
optimal sehingga dapat bersaing dengan kompetitif. Terkait dengan rasa aman akibat dari
adanya virus COVID-19, Perusahaan juga memiliki Satgas COVID-19 yang dapat
memaksimalkan pelaksanaan protokol kesehatan bagi karyawan yang masih menjalani
work from office sehingga dapat tetap produktif dan juga menimbulkan rasa aman bagi
keluarga karyawan serta debitur.

D. Remunerasi Pegawai Tetap Ditingkat Terendah Terhadap Upah Minimum Regional
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E. Masyarakat
Perihal edukasi dan literasi kepada masyarakat. setiap tahunnya ITC Finance
selalu mengadakan kegiatan literasi keuangan yang ditujukan untuk masyarakat agar
memperoleh pemahaman. Kegiatan Literasi Keuangan ini dilakukan secara online dan
diselengggarakan di wilayah Sumatera Utara. Berikut ini adalah informasi ngenai jumlah
peserta dalam kegiatan literasi yang diselenggarakan setiap tahunnya.

Di tahun 2019 sasaran peserta pelaksanaan kegiatan literasi keuangan adalah
Mahasiswa/i pada STIE Eka Prasetya, dengan harapan melalui keikutsertaan para
mahasiswa/i pada pelaksanaan literasi ini pemahaman mereka tentang bagaimana
memilih produk dan layanan keuangan mengalami peningkatan. Tema yang dibawakan
pada tahun 2019 yaitu “Pemuda dan Literasi Keuangan”.
Peserta diberikan pembekalan materi mengenai Pengelolaan Keuangan yakni
para mahasiswa/i diajarkan untuk bagaimana mulai belajar mengidentifikasi kesehatan
keuangan pribadi mereka mulai dari tahapan pengelolaan keuangan, lalu bagaimana
meningkatkan kesadaran pentingnya budgeting pengeluaran dan pemasukan, serta
mengidentifikasi pemasukan dan pengeluaran rutin baik dalam waktu bulanan atau
tahunan.
Selain itu peserta juga diberikan materi mengenai pengenalan produk mengenai
manfaat jasa layanan keuangan, hak konsumen, kewajiban konsumen, mekanisme
penanganan pengaduan dan penanganan sengketa, dan juga mekanisme transaksi saat
menggunakan produk dan layanan jasa keuangan. Di tahun 2022 perusahaan mengubah
sasaran peserta kegiatan Literasi Keuangan ini menjadi perempuan yang notabene Ibu
Rumah Tangga. Hal ini dikarenakan Perusahaan menyadari bahwa tidak hanya mahasiswa
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yang perlu diedukasi melainkan seluruh lapisan masyarakat masih memerlukan edukasi
terkait produk, layanan, dan pengelolaan keuangan, terlebih tingkat inklusi terhadap
perempuan juga lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat literasinya.
Tema yang dibawakan pada tahun 2020 yaitu “Bijak Mengelola Uang dan Cerdas
Berinvestasi Menuju Kebebasan Financial”

dengan konsep acara workshop. Metode

pengukuran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan literasi ini adalah
Pre Test dan Post Test yaitu dengan membandingkan hasil test sebelum para peserta
diberikan edukasi dan sesudah peserta diberikan edukasi oleh ITC Finance.
Kemudian untuk tahun 2021, perusahaan kembali menargetkan mahasiswa yang
lebih spesifik lagi yaitu komunitas pecinta seni tari. Kegiatan ini dilaksanakan secara
daring dengan mengggunakan Aplikasi Zoom sebagai media pembelajaran. Hal ini juga
dikarenakan masih adanya pandemi COVID-19 sehingga perusahaan tetap harus
menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Tema yang dibawakan di tahun 2021 ini
berjudul “ Sukses Dengan Memanfaatkan Layanan Keuangan Bagi Kaum Milenial”.
Melihat kondisi kaum milenial yang akan menjadi pelaku utama pergerakan roda
ekonomi nasional, maka ITC Finance di tahun 2021 ini menempatkan sasaran Literasi dan
Edukasi kepada komunitas atau kelompok anak muda khususnya mahasiswa agar para
millenial ini dapat menyiapkan masa depannya dengan lebih terencana dan didukung oleh
kemandirian ekonomi melalui layanan jasa keuangan yang terintegrasi dan diawasi oleh
negara.
Kaum Millenial juga diharapkan memiliki pengetahuan, mampu menjalankan
perencanaan keuangan dan memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan baik dan benar
serta mampu menjadikannya sebagai sumber inspirasi dan pengetahuan tentang
berbisnis dan berinvestasi juga agar lebih produktif dalam mengolah sumber daya yang
dimiliki. Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai perencanaan yaitu

pada tanggal 08

Februari 2021. Untuk kegiatan Literasi Keuangan ini, perusahaan juga melakukan analisa
pemahaman kepada peserta menggunakan Pre Test dan Post Test.
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F. Pengaduan Konsumen

Terkait dengan pengaduan konsumen selama 3 tahun terakhir ini, dapat dilihat
bahwa ada penurunan jumlah pengaduan konsumen sejak 3 (tiga) tahun terakhir. PT ITC
Finance senantiasa selalu mengedepankan kepuasan debitur sebagaimana misi ITC
Finance selama ini.

Kinerja Lingkungan Hidup Dalam 3 (tiga) Tahun Terakhir
Selama 3 (tiga) tahun terakhir, ITC Finance selalu berperan aktif dalam mengatasi
pengurangan sampah plastik bersama Yayasan Tsu Chi. Selain daripada itu, dengan
adanya pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang terjadi di 2 (dua)
tahun terakhir. Pemberlakuan PSBB ini membuat perusahaan menerapkan kebijakan
sistem kerja hybrid yakni WFO dan WFH. Dengan adanya WFH ini diharapkan pula dapat
mengurangi tertularnya karyawan dari virus COVID-19 juga agar gas emisi kendaraan dan
polusi udara dapat ditekan sedikit demi sedikit.
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