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DIREKTUR UTAMA

Zaenal Abidin
Tahun 2021 menjadi tahun yang penuh ujian dan tantangan,
mewujudkan konsep berkelanjutan bukanlah hal yang mudah, terutama
bagi perusahaan pembiayaan seperti PT. Artha Prima Finance, disebut
juga “Perseroan”.
Kami telah menyusun berbagai rencana baik dari jangka pendek
maupun jangka panjang untuk ikut andil dalam program Aksi Keuangan
Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Keuangan
Berkelanjutan (RAKB).
Kami bersyukur dapat melalui tahun 2021 dengan kondisi yang relatif
stabil dan berjalan baik. Kesulitan-kesulitan di masa pandemi covid19
merupakan kesempatan kami untuk tetap kreative dan fleksibel untuk
mampu bertahan dalam kondisi apapun.
Pada kesempatan ini perkenankanlah kami untuk menyampaikan
laporan berkelanjutan PT. Artha Prima Finance untuk periode Januari –
Desember 2021 sebagai upaya kami dalam merealisasikan dengan
bentuk laporan berkelanjutan 2021.
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PT Artha Prima Finance memaknai ‘Bangkit Kembali dengan Perubahan yang lebih
baik’ sebagai inisiatif bersama membangun masa depan lebih baik melalui upaya
peningkatan ekonomi, sosial dan lingkungan secara seimbang

Bangkit Kembali dengan Perubahan EKONOMI yang lebih baik khususnya
PEMBIAYAAN FACTORING diimplementasikan dalam rangka :
1. Memperlancar Arus Kas Perusahaan
Manfaat pertama perjanjian anjak piutang adalah memperlancar arus kas perusahaan, baik
secara nyata atau di atas laporan neraca. Jika memakai jasa factoring, perusahaan anjak
piutang akan membeli seluruh invoice piutang. Dengan demikian akan mendapat
pembayaran hutang lebih cepat dari debitur.
2. Memindahkan Resiko ke Pihak Anjak Piutang
Piutang merupakan salah satu jenis aset lancar yang bisa berubah jadi tak lancar jika
penagihan macet. Saat hal ini terjadi, arus kas perusahaan bisa tersendat sehingga
operasional pun terhambat. Anjak piutang adalah salah satu solusi guna menghindari
kejadian tersebut. Dalam proses perjanjian anjak piutang, akan memindahkan risiko gagal
tagih ini kepada perusahaan anjak piutang.
3. Mempercepat Proses Produksi
Manfaat ketiga anjak piutang adalah proses produksi semakin cepat. Dengan terbayarnya
piutang oleh perusahaan factoring, maka jumlah kas riil akan makin besar. Kas ini dapat
manfaat untuk menambah kapasitas produksi perusahaan.
4. Mengalihkan Tugas Penagihan
Selain risiko kredit macet, perusahaan tidak punya waktu melakukan penagihan piutang.
Dengan menggnakan jasa perusahaan anjak piutang, tidak perlu disulitkan dengan proses
penagihan, sebab tugas tersebut sudah dialihkan ke jasa factoring.

PERUBAHAN LINGKUNGAN yang lebih baik dengan menanam tumbuhan hidup di
dalam ruang kantor
Dengan menanam tumbuhan di dalam ruangan kantor dapat menghasilkan
penghematan utilitas yang besar dalam jangka panjang. Menurut Arbor Day
Foundation, efek pendinginan tumbuhan dapat mengurangi konsumsi AC hingga 30
percent. Selain itu menanam tumbuhan dapat mempengaruhi Kesehatan fisik secara
positif dan meningkatkan Kesehatan mental.
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Pedoman utama yang digunakan sebagai
panduan dalam penyusunan laporan
berkelanjutan ini adalah Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan
No. 51/POJK.3/2017
TENTANG PENERAPAN KEUANGAN
BERKELANJUTAN BAGI LEMBAGA JASA
KEUANGAN, EMITEN DAN PERUSAHAAN
PUBLIK
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PENGGUNAAN LISTRIK & AIR YANG LEBIH EFISIEN
Perusahaan memahami bahwa kegiatan efisiensi penggunaan listrik selain memiliki manfaat
secara tidak langsung terhadap lingkungan, namun pengaruh yang paling langsung dirasakan
adalah adanya penurunan beban produksi dalam hal biaya listrik.
Sebagai bentuk pelaksanaan dari Rencana Keuangan Berkelanjutan, sebagaimana disampaikan
dalam Rencana Bisnis Perusahaan untuk tahun 2021, salah satu upaya yang dijalankan
perusahaan dalam tahap paling awal adalah tindakan efisiensi dalam proses operasional
perusahaan sebagai berikut :

PENYESUAIAN JADWAL KERJA
- Penerapan jadwal Work From Home.
- Membatasi Karyawan di area kantor.
- Mengikuti arahan dan aturan Pemerintah
dalam kebijakan PSBB

MENGURANGI PENGGUNAAN AIR
DAN LISTRIK
- Menggunakan air saat mencuci piring dan
gelas seperlunya
- Mematikan lampu dan AC saat jam istirahat
- Mematikan lampu dan AC setelah selesai
bekerja

PENGGUNAAN LAPTOP
- Sebagian karyawan menggunakan Laptop
dalam bekerja
- Mempermudah Karyawan dalam bekerja di
rumah
- Secara signifikan mengurangi konsumsi
listrik di kantor dibandingkan
menggunakan PC.
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PROFIL
PERUSAHAAN
COMPANY PROFILE

Liceria & Co.

123 Anywhere St.,
Any City, ST 12345

PT Artha Prima Finance (“Perseroan”)
adalah perusahaan yang bergerak dalam
bisnis jasa pembiayaan yang didirikan pada
tahun 2003
Dalam kurun waktu 10 (Sepuluh) tahun
sejak berdiri, Perseroan telah menyalurkan
pembiayaan kepada sektor UMKM sebesar
RP. 8 T. Sejalan dengan perkembangan
teknologi yang pesat, Perseroan di Tahun
2019 melakukan perubahan besar di
Informasi
Teknologi
dalam
bentuk
coresystem web aplikasi yang terintegrasi.
Dalam 2 (dua) tahun ini (2020 – 2021)
Perseroan telah melakukan diversifikasi
produk pembiayaan yaitu pembiayaan
Anjak Piutang (Factoring) dan pembiayaan
Inventory (inventory Financing).
Dengan didukung lebih dari 20 Kantor Cabang Layanan yang tersebar di pulau
Jawa,
Sumatera,
Kalimantan,
dan
Sulawesi,
Perseroan
berhasil
mempertahankan keunggulan dan reputasinya sebagai penyedia solusi
pembiayaan yang professional, terpercaya dan kompetitif di Indonesia.
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Menjadi perusahaan pembiayaan yang berfokus ke
ritel dan menjadi solusi keuangan bagi mitra
usaha.
Become a retail financing company and a financial
solution for business partners

1. Menciptakan produk yang inovatif serta berkerja
sama dengan mitra usaha.
2. Mengupayakan sumber daya manusia yang
profesional untuk mejalankan usaha dengan
menjujung tinggi etika bisnis.
3. Memberikan nilai tambah dan kesejahteraan bagi
Stakeholder

1. Creating innovative products and working with
Business Partner
2. Stiving for profesional human resources to run a
business with the high of business etics
3. Provide added value and welfare for stakeholders
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1. Mempertahankan pelayanan yang prima terhadap
mitra usaha dan debitur.
2. Secara tetap tertentu meningkatkan kualitas semua
karyawan melalui pelatihan baik yang di sediakan oleh
perusahaan maupun dikirim ke lembaga pelatihan.
3. Menjalin kerja sama denga sumber dana dengan
menjunjung tinggi tanggung jawab yang melekat dan
saling menguntungkan.

1. Maintaining excellent service to business partners and
customers
2. Constantly improving the quality of all employees
through training both provided by the company and
sent to the training institute
3. Establish cooperation with funding sourches with high
ends of inherent responsibility and mutually beneficial
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PEMBIAYAAN MULTIGUNA
Pembiayaan ini diberikan kepada debitur dalam
rangka membiayai pengadaan barang dan/atau jasa
yang dibutuhkan dalam waktu yang diperjanjikan.
Pembiayaan KKB ini hanya untuk kendaraan
bermotor bekas roda empat atau lebih.

MULTI PURPOSE FINANCING
This financing is given to consumers in order to
finance the procurement of goods and/or services
needed within the agreed time. This KKB financing is
only for used motor vehicles of four or more wheels

PEMBIAYAAN INVESTASI
Pembiayaan ini diberikan kepada debitur dalam
rangka membiayai pengadaan barang dan/atau jasa
yang dibutuhkan dalam waktu yang diperjanjikan.
Dalam hal ini pembiayaan yang diberikan kepada
debitur untuk pengadaan stok barang/persediaan
(Inventory) kegiatan usaha operasional Debitur.

INVESTMENT FINANCING

PEMBIAYAAN MODAL KERJA
Kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian
piutang usaha suatu perusahaan berikut pengurusan
atas piutang tersebut. Pembiayaan Factoring ini
diberikan untuk membantu perputaran dana (cash
flow) debitur dalam rangka menunjang kegiatan
operasional debitur.

WORKING CAPITAL FINANCING

Financing activities in the form of the purchase of
trade receivables of a company and the management
of these receivables. Factoring financing is provided to
assist consumer cash flow in order to support
consumer operational activities.
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IThis financing is given to consumers in order to
finance the procurement of goods and/or services
needed within the agreed time. In this case, the
financing provided to consumers is for the
procurement of goods/inventory (Inventory) for
consumer operational business activities.

DEWAN
KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Menyelesaikan jenjang pendidikan S2 Master of
Finance dari Royal Melborne Institute of
technology di tahun 2010. mulai 2008 menjabat
sebagai Vice Head of Business Development di
PT. Artha Prima Finance hingga menjadi
Komisaris Utama.
Completed his Master of Finance education level
from the Royal Melborne Institute of Technology in
2010. Since 2008 he has served as Vice Head of
Business Development at PT. Artha Prima Finance
to become the President Commissioner

SIMON PRATAMA
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Lulusan Sarjana Ekonomi dari Universitas
Indonesia. Memiliki pengalaman melimpah di
bidang perbankan selama kurang lebih 30 tahun.
Per Agustus 2020 menjabat sebagai Komisaris
Independen di PT. Artha Prima Finance.

Graduated with a Bachelor of Economics from
the University of Indonesia. Has abundant
experience in banking for more than 30 years.
As of August 2020 served as Independent
Commissioner at PT. Artha Prima Finance

AFRIZAL FIRDAUS
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DEWAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

DIREKTUR UTAMA
PRESIDENT DIRECTOR

Memulai karir di bidang pembiayaan sejak tahun
1994. bergabung di PT. Artha Prima finance dimulai
sejak tahun 2011 sebagai Kepala Divisi. Pada tahun
2021 ditunjuk sebagai Direktur Utama PT. Artha
Prima Finance.
---

Zaenal Abidin

Started his career in finance since 1994. Joined PT.
Artha Prima finance started in 2011 as Division Head.
In 2021 he was appointed as President Director of
PT. Artha Prima Finance.

DIREKSI
DIRECTOR

Memulai debutnya di dunia pembiayaan pada tahun 1992
dan terus melaju meniti karir nya. Awal bergabung di PT.
Artha Prima Finance di tahun 2020 Lalu pada Januari
2020 memperkuat PT. Artha Prima Finance sebagai
Direktur.

---

Herry Mulyadi

Made his debut in the world of financing in 1992 and
continued to advance his career. Early joining PT. Artha
Prima Finance in 2020 Then in January 2020 strengthened
PT. Artha Prima Finance as Director.

DIREKSI
DIRECTOR

Memulai karir di bidang pembiayaan sejak tahun 2004,
bergabung di PT. Artha Prima Finance sejak tahun 2011
sampai hingga saat ini dengan ketekunannya selalu
berinovasi memberikan yang terbaik, menjabat sebagai
Direktur PT. Artha Prima Finance di tahun 2021.

---

Yayan Daryana

Started his career in finance since 2004, joined PT. Artha
Prima Finance since 2011 until now with his persistence in
always innovating to provide the best, serving as Director
of PT. Artha Prima Finance in 2021.
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PT. ARTHA PRIMA FINANCE

KANTOR CABANG
BRANCH OFFICE

SUMATERA
BANDAR JAYA
BANDAR LAMPUNG
JAMBI
PEKANBARU

SULAWESI
KALIMANTAN
PONTIANAK
SINTANG
SAMARINDA

MAKASAR
MANADO

JAWA BARAT
BEKASI
BOGOR
BANDUNG
CIMAHI
CIREBON
KARAWANG
SADANG
SUKABUMI
SERANG
TASIKMALAYA
TANGERANG

JAWA TENGAH
SOLO
YOGYAKARTA
BLORA

JAWA TIMUR
MADIUN
BOJONEGORO
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Posisi Keuangan

Jumlah aset APF tahun 2021 mencapai Rp. 338,209 miliar, menurun 32,6% bila
dibandingkan dengan jumlah aset pada tahun 2020 sebesar Rp. 501,860
miliar. penurunan disebabkan pertumbuhan kredit yang terbatas dan kehatihatian dalam penyaluran kredit akibat adanya pandemi covid 19. Faktor
penurunan terjadi karena permintaan kredit dari masyarakat dan dunia
usaha belum pulih seperti kondisi sebelum pandemi covid 19.
Faktor penurunan terjadi karena permintaan kredit dari masyarakat dan
dunia usaha belum pulih seperti kondisi sebelum pandemi covid 19. faktor ini
dikarenakan pengaruh dari kondisi ekonomi karena pembatasan mobilitas,
aktivitas masyarakat dan bisnis demi menekankan penyebaran covid 19.
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Komposisi Karyawan Berdasarkan Jabatan

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin
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Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia

Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status
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Kepemilikan Saham PT Artha Prima
Finance Per 31 Desember 2021

Komposisi Pemegang Saham
PT Artha Prima Finance
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ASOSIASI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INDONESIA (APPI)

APF telah memenuhi kewajiban untuk ikut serta sebagai
anggota Assosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia
(APPI) sesuai dengan POJK Nomor 28/POJK.05/2014
mengenai
Perizinan
Usaha
dan
Kelembagaan
Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa
Perusahaan Pembiayaan diwajibkan menjadi anggota
dari assosiasi terkait. APPI merupakan tempat untuk
bertukarpikiran dan informasi serta mengadakan
penelitian yang bertujuan untuk memajukan usaha jasa
pembiayaan di Indonesia, serta memberikan pelatihan
kepada anggotanya untuk meningkatkan kemampuan
dan keterampilan sumber daya manusia
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-

"Seminar Online Peluang dan Tantangan
Kebijakan Restruturisasi Tahap 2" yang
diselenggarakan pada tanggal 27 April 2021.
- "APPI's ONLINE SEMINAR Cross-Industry
Collaboration For Multifinance" diselenggarakan
pada tanggal 27 July 2021
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Dalam memperhatikan kompleksitas usaha dan efisiensi bisnis pada
tahun 2021, Dewan Komisaris bersama dengan Dewan Direksi
mengambil keputusan untuk memindahkan akun aktif ke Kantor
Cabang lain seperti :

Pemindahan akun aktif ini untuk meningkatkan efisiensi dan
meningkatkan kemampuan menghasilkan laba, mengembangkan
usaha, meningkatkan daya saing perusahaan lebih kompetitif.
diharapkan dengan perubahan atau pemindahan akun aktif tersebut
PT. Artha Prima Finance bisa berjalan lebih baik lagi dari segi
operasional.
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PT. ARTHA PRIMA FINANCE menerapkan Tata Kelola
Perusahaan yang baik untuk kebutuhan dasar dan
landasan dalam menjalankan kegiatan usaha serta
merupakan
pilar
penting
bagi
keunggulan
perusahaan yang berkelanjutan. disamping itu,
Perseroan memiliki struktur Tata Kelola Perusahaan
yang baik atau Good Corporate Governance (GCG)
dilingkungan Perseroan.
Organ Utama Perusahaan yaitu Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) yang bertugas untuk
mengambil keputusan penting sesuai dengan
anggaran dasar, Dewan Komisaris yang bertugas
melakukan pengawasan secara umum dan/atau
khusus,
dan
Direksi
bertugas
menjalankan
pengurusan
Perusahaan
untuk
kepentingan
Perusahaan.
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keterbukaan dalam melaksanakan proses
pengambilan
keputusan
dan
dalam
mengemukakan informasi material dan
relevan mengenai Perusahaan secara akurat
dan tepat waktu.

Kejelasan
fungsi,
pelaksanaan
dan
pertanggungjawaban
organ
sehingga
pengelolaan perusahaan terlaksana secara
efektif.

Kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan
terhadap peraturan perundang-undangan
dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Keadaan dimana perusahaan dikelola secara
profesional tanpa benturan kepentingan dan
pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang
tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan dan prinsip-prinsip korporasi yang
sehat.

Keadilan
dan
kesetaraan
memenuhi hak-hak pemangku
(stakeholders) yang timbul
perjanjian
dan
peraturan
undangan.

di
dalam
kepentingan
berdasarkan
perundang-
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Melaksanakan Tugas Pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.
Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak.
Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari
laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
Memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
Membantu memenuhi kebutuhan Dewan Pengawas dalam menggunakan
anggota komite yang struktur organisasinya berada dibawah dewan
komisaris.
Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan
rekomendasi dari satuan kerja audit intern Perusahaan, auditor exsternal,
hasil pengawasan OJK, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
Dewan Komisaris Perusahaan wajib menyelenggarakan rapat Dewan
Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
Anggota Dewan Komisaris perusahaan wajib menghadiri rapat Dewan
Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat
Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.
Hasil rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada poin 1 wajib
dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris dan didokumentasikan
dengan baik.
Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam keputusan
rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat
dewan Komisaris disertai dengan alasan perbedaan pendapat tersebut.
Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir maupun yang tidak hadir
dalam Rapat Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat dewan
komisaris.
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Jumlah rapat dewan komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah
kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris harus dimuat dalam
laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
Dewan Komisaris wajib menjamin pengambilan keputusan yang efektif,
tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen dalam
melaksanakan tugas.
Melaksanakan tugas pengawasan dan memantau efektifitas penerapan tata
kelola perusahaan yang baik, serta menjaga keseimbangan kepentingan
semua pihak dan memberi nasehat kepada Direksi.
Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari
laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan
rekomendasi dari satuan kerja audit intern perusahaan, auditor eksternal,
hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan OJK dan/atau hasil
pengawasan otoritas lain.

32 - Laporan Berkelanjutan 2021

Direksi perusahaan bertugas melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai
dengan maksud dan tujuan perusahaan, dalam melaksanakan tugasnya
memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan memperhatikan ketentuan
peraturan dan perundangan yang berlaku. memastikan dalam pengelolaan agar
perusahaan memperhatikan semua pihak (debitur, kreditur dan pemangku
kepentingan lainnya) serta memberikan informasi yang lengkap kepada Dewan
Komisaris tepat waktu dan berikut ini merupakan Tugas dan Tanggung Jawab
Direksi :
Mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan
internal lain dari perusahaan dalam melaksanakan tugasnya.
Melakukan analisis dan evaluasi atas pencapaian target usaha.
Bertanggung Jawab terhadap otoritas kredit.
Merancang strategi kredit dan marketing untuk pencapaian target.
Melakukan konsep dan strategi untuk pembinaan mitra usaha/mitrasuplier
sebagai sumber order dengan penerapan kontribusi reward dan penghargaan.
Membuka kantor cabang dan outlet pemasaran pada area yang memiliki
potensi.
Memperluas dan membina hubungan baik dengan mitra suplier
Menyusun kebijakan dan strategi manajemen resiko secara tertulis dan
komprehenshif.
Melakukan analisis, evaluasi dan kontrol terhadap pencapaian target collection.
Merancang program collection meliputi : restrukturisasi organisasi collection
departmen, sistem dan strategi penanganan collection, penggajian dan
insentif collection serta program reward.
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Direksi perusahaan menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan
cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai
kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan
tugas secara mandiri dan objektif.
Direksi wajib mengambil keputusan pembiayaan secara profesional dan
mengoptimalkan nilai tambah kekayaan perusahaan dengan tetap
memperhatikan perlindungan terhadap debitur dan kepentingan bagi
pemangku kepentingan lainnya.
Menyelenggarakan rapat direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam
1 (satu) bulan.
Menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah
rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun.
Menuangkan dalam risalah rapat Direksi, yang merupakan hasil rapat Direksi
dan didokumentasikan dengan baik.
Mencantumkan dalam risalah rapat Direksi jika terjadi perbedaan pendapat
(dissenting oppinion) dalam keputusan rapat Direksi. pencantuman hal
tersebut dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan (dissenting
Oppinion) tersebut.
Anggota Direksi perusahaan yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat
Direksi berhak menerima salinan risalah rapat Direksi.
Jumlah Rapat Direksi yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran
masing-masing anggota Direksi Perusahaan harus memuat dalam laporan
penetapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
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Penerapan manajemen risiko bertujuan menjaga modal Perseroan,
meningkatkan nilai Perseroan, mengoptimalkan profil risk-return, mendukung
proses pengambilan keputusan serta melindungi reputasi Perseroan. sesuai
dengan POJK NO. 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi
Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
Dalam aktifitas bisnis, Perseroan menghadapi beberapa risiko yang melekat
(inheren risk) seperti gambar dibawah ini :
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Identifikasi Risiko
1. Perusahaan melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.
2. Perusahaan memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada
seluruh produk dan aktivitas bisnis Perusahaan.
3. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang
paling kurang dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas Perusahaan serta
memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses
Manajemen Risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

Pengukuran Risiko
1. Sisitem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko perusahaan
sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. pengukuran risiko wajib dilakukan
secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktifitas bisnis
perusahaan.
2. Sistem tersebut paling kurang harus dapat mengukur :
- Sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang
mempengaruhinya baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.
- Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi
yang terjadi dimasa lalu dan korelasinya.
- Faktor risiko secara individual.
- Eksposur risiko secara keseluruhan maupun per risiko, dengan
mempertimbangkan keterkaitan antar risiko.
- Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk
perusahaan, termasuk produk dan aktivitas baru dan dapat diintegrasikan
dalam sistem informasi manajemen perusahaan.
3. Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif dan/atau
kualitatif. metode pengukuran tersebut dapat berupa metode yang
ditetapkan oleh perusahaan di Indonesia dalam rangka penilaian risiko dan
perhitungan modal maupun metode yang dikembangkan sendiri oleh
Perusahaan.
4. Pemilihan metode pengukuran disesuaikan dengan karakteristik dan
kompleksitas kegiatan usaha.
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Kinerja
Berkelanjutan 2021

Rencana
berkelanjutan 2022

Perwujudan keberkelanjutan tahun
2021 masih dilekatkan dengan
pengambangan program Tata Kelola
Perusahaan yang Baik, atau Good
Corporate
Governance
(GCG).
Program
berkelanjutan
tetap
ditekankan
pada
pengelolaan
kegiatan operasi dan bisnis yang adil
dengan mengedepankan Prosedur
tetap
yang
Transparan,
serta
mekanisme pelaporan pelanggaran
yang
dapat
melibatkan
para
pemangku kepentingan. Harapan
APF mampu memberikan kontribusi
yang positif atas keberadaannya di
masyarakat.

Keberlajutan
merupakan
bagian
dari
komitmen APF dalam mewujudkan visi dan
misi Perusahaan. Sesuai dengan Peraturan OJK
No.
51/POJK.03/2017
tentang
Penerapan
Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa
Keuangan,
Emiten
dan
Perusahaan,
Perusahaan Pembiayaan wajib menerapkan
keuangan berkelanjutan per 1 Januari 2022.
Untuk itu, APF telah merumuskan Rencana
Aksi Keuangan Berkelanjutan dengan tujuan
meningkatkan daya tahan terkait risiko
lingkungan hidup dan sosial serta pendalaman
pasar keuangan dengan menyediakan produk
pembiayaan yang mendukung kegiatan
berkelanjutan dalam lingkungan hidup dan
sosial. Selain itu rencana berkelanjutan juga
kami tegakkan di internal perusahaan seperti
meningkatkan
efisiensi
dalam
hal
pengurangan penggunaan kertas, baik untuk
membuat
laporan
ataupun
kegiatan
administratif.
Mengoptimalkan
efisiensi
penggunaan tenaga listrik dalam ruangan
seperti mewajibkan karyawan mematikan
monitor komputer dan mesin printer setiap
akhir jam kerja, mengurangi penggunaan AC
dan lampu di ruangan kantor dan mengatur
penggunaan ruangan meeting sehingga
penggunaan listrik dapat dikelola dengan baik.
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Kinerja Sosial
Produk dan Layanan
PT. Artha Prima Finance terus
melakukan inovasi dan peningkatan
produk dan layanan dengan tetap
mengikuti perkembangan teknologi
yang pesat sebagai faktor pendorong
pergeseran
perilaku
masyarakat
modern
yang
menginginkan
kemudahan,
rasa
aman
dan
kenyamanan dalam bertransaksi
dengan
menghadirkan
inovasi
produk dan layanan digital dengan
berbagai fitur yang memudahkan.
kami
juga
selalu
memberikan
edukasi kepada karyawan yang
berhadapan
langsung
dengan
customer untuk bersikap profesional
dan melayani.
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Ketenagakerjaan
Salah satu aspek yang paling krusial dan
penting didalam Lembaga Jasa Keuangan
adalah aspek ketenagakerjaan, untuk itu kami
selalu memperhatikan hal-hal yang bisa
menumbuhkan rasa memiliki perusahaan agar
semua karyawan bekerja sesuai aturan yang
berlaku dan bersikap profesional.
PT.
Artha
Prima
Finance
dalam
hal
ketenagakerjaan memberikan kesempatan
kepada siapaun secara setara untuk menjadi
bagian dari perusahaan sesuai dengan
kualifikasi yang di butuhkan dan kami tidak
mempekerjakan pekerja dibawah umur dan
pekerja paksa. dalam hal remunerasi pekerja
diperusahaan kami adalah merujuk pada upah
minimum regional yang sudah ditetapkan oleh
pemerintah. kami juga memastikan bahwa
lingkungan bekerja baik di Kantor Pusat dan
Kantor Cabang adalah layak dan aman. kami
juga memperhatikan karyawan dari sisi
peningkatan mutu yaitu dengan memberikan
pelatihan-pelatihan
agar
pengembangan
kemampuan karyawan dapat meningkat dan
mengikuti perkembangan.

Lembar
Umpan Balik
Terimakasih telah membaca Laporan berkelanjutan PT.
Artha Prima Finance. untuk mewujudkan kualitas
pelaporan yang lebih baik ditahun mendatang, kami
mengharapkan usulan, kritik dan saran dari pembaca
dan pengguna laporan ini. PT Artha Prima Finance
berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kinerja
keberlanjutan dan memberikan yang terbaik bagi
pemangku kepentingan.

Profil

Nama
:
Perusahaan :
Telp/Hp
:

Kategori
Pemerintah
LSM
Akademik
Perusahaan
Masyarakat
Media
Lain-lain
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Mohon Pilih Jawaban Yang Sesuai
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REBORN
ARTHA PRIMA FINANCE
BANGKIT KEMBALI DENGAN PERUBAHAN
YANG LEBIH BAIK

2021

Alamat
PT ARTHA PRIMA FINANCE
JALAN LETJEN S. PARMAN NO. KAV 22-24
GRAND SLIPI TOWER LT 32, RT. 01/RW. 04
PALMERAH, KEC PALMER, KOTA JAKARTA BARAT
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA 11480

Telepon
P : (021) 29022071
P : (+62) 888-8793-338

