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BAB A 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

 
Latar Belakang 

Saat ini dunia mengalami multi krisis dan selalu dihantui oleh ancaman krisis ekonomi 

global. Tidak hanya itu, peradaban dunia juga menghadapi dilema serius terkait dengan 

degradasi sumber alam, sumber daya energi, lingkungan dan sumber daya pangan. 

Ditengah krisis sumber daya ini, sejumlah Negara juga tampak masih terjebak dengan 

krisis finansial. 

 
Ancaman perubahan iklim dan pemanasan global kian mengurangi sustainabilitas bumi 

dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan umat manusia di dunia. Masifnya pola 

perilaku ekonomi dan kecerobohan umat manusia dalam mengeksploitasi sumber daya 

alam tak terbarukan kian memperburuk sumber daya lingkungan karena perilaku umat 

manusia kian tak ramah lingkungan. 

 

Pembangunan berkelanjutan sebagi paradigma baru dalam mengejar pertumbuhan 

ekonomi, telah menarik perhatian dan komitmen banyak lembaga serta Negara. 

Perkataan popular yang tidak diketahui asalnya mengatakan keberlanjutan adalah “kita 

tidak mewarisi bumi dari orang tua kita, kita meminjamnya dari anak -anak kita”. Begitu 

pentingnya issue keberlanjutan ini sehingga PBB bekerjasama dengan berbagai 

pemerintah, civil society dan pelaku ekonomi lainnya telah menyusun kerangka kerja 

pembangunan berkelanjutan yang diharapkan mampu mempertemukan kepentingan 

ekonomi dan keberlanjutan/kelestarian alam, menyediakan proses transformasi 

ekonomi dan memperluas akses masyarakat untuk keluar dari kemiskinan serta 

penegakan keadilan. Hal ini dengan pertimbangan bahwa permasalahan sosial dan 

lingkungan hidup yang selama ini belum dimasukkan dalam perhitungan ekonomi 

menjadi unsur penting yang perlu untuk diperhatikan. Keseimbangan antara 
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kepentingan untuk memperoleh profit tidak berarti dapat memberikan legitimasi untuk 

menurunkan perhatian dan komitmen menjaga lingkungan dan kehidupan sosial yang 

baik. 

 

Sebagai Negara berkembang, kesuksesan ekonomi Indonesia dan terbukanya akses 

pada teknologi modern telah mendorong pemerintah untuk menargetkan asumsi makro 

yang cukup optimis dalam jangka panjang. Namun sayangnya, untuk mencapai target 

ambisius ini tidak menutup kemungkinan akan diikuti oleh semakin rusaknya lingkungan 

dan kehidupan sosial seperti deforestasi, degradasi, ancaman habitat dan kehidupan 

penduduk adat. 

 

Indonesia memiliki isu kesenjangan sosial yang merupakan sumber risiko yang harus 

mendapatkan perhatian yang memadai. Selain itu, Indonesia juga merupakan Negara 

yang secara geografis terpapar risiko perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan 

pengelolaan dan pencegahan risiko sosial dan lingkungan hidup yang lebih baik. 

 

Sebagai Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia, OJK tentunya 

memiliki peran untuk mensukseskan program keuangan berkelanjutan yang merupakan 

bentuk nyata dari komitmen Indonesia kepada dunia internasional untuk menyelaraskan 

kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Program ini dilakukan melalui 

kerjasama berbagai pihak sehingga tercipta dukungan pembiayaan kepada industri 

yang menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan. 

 

Program keuangan berkelanjutan tidak hanya berupaya untuk meningkatkan porsi 

pembiayaan namun juga untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing lembaga jasa 

keuangan. Arah pengembangan untuk peningkatan daya tahan dan daya saing didasari 

atas pemikiran bahwasanya sustainable finance merupakan sebuah tantangan dan 

peluang baru dimana Bank dapat memanfaatkan untuk tumbuh dan berkembang 

dengan lebih stabil. Selanjutnya untuk mencapai hal tersebut melalui tahapan yang 
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sistematis, OJK bekerjasama dengan beberapa lembaga terkait telah menyusun 

Roadmap keuangan berkelanjutan yang akan menjadi acuan bagi OJK, pelaku indistri 

jasa keuangan serta pihak lain. 

 

Bank Sultra sebagai salah satu Bank terbesar di Sulawesi Tenggara me nyadari 

pentingnya isu pengelolaan keuangan berkelanjutan dimana Bank Sultra tidak hanya 

mengedepankan aspek profitabilitas t etapi juga berfungsi sebagai pelayan publik dan 

mendukung berbagai program kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. 

 

Dengan komitmen Bank Sultra dalam mengelola dan menerapkan aspek ekonomi, sosial 

dan lingkungan hidup, Bank Sultra turut mengambil per an untuk meningkatkan profil 

kinerja perusahaan. Selain menjadikan diri sebagai bagian dari industri perbankan yang 

berkelanjutan, juga akan memiliki kekuatan untuk mendorong perusahaan klien 

menerapkan aspek lingkungan, sosial dan lingkungan hidup dalam proses bisnis mereka 

secara menyeluruh. 
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A.1. Pencapaian RAKB 

Pencapaian Tahun 2020 dalam pelaksanaan Laporan Rencana Aksi Keuangan 

Berkelanjutan, belum dilaksanakan dikarenakan Tahun 2020 merupakan awal 

berkembangnya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan terhambatnya segala jenis 

aktivitas, sehingga belum ada Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan untuk 

tahun 2020. 

Uraian/Tahun N-1 

Jumlah produk yang memenuhi kriteria kegiatan usaha 

berkelanjutan 

 

a. Penghimpunan Dana Nihil Nihil 

b. Penyaluran Dana Nihil Nihil 

Total Aset Produktif Kegiatan Usaha Berkelanjutan  

a. Total Kredit/Pembiayaan Kegiatan Usaha 

Berkelanjutan (IDR) 
Nihil 

b. Total Non-Kredit/Pembiayaan Non-Kegiatan Usaha 

Berkelanjutan (IDR) 
Nihil 

Persentasi total kredit/pembiayaan kegiatan usaha 

berkelanjutan terhadap total kredit/pembiayaan bank 

(%) 

 
Nihil 

Jumlah dan kualitas kredit/pembiayaan berdasarkan 

kategori kegiatan usaha berkelanjutan Nihil Nihil 

a. Energi terbarukan 
Nihil Nihil 

b. Efisiensi energi 
Nihil Nihil 

c. Pencegahan dan pengendalian polusi 
Nihil Nihil 

d. Pengelolaan sumber daya alam hayati dan 

penggunaan lahan yang berkelanjutan Nihil Nihil 
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e. Konservasi keanekaragaman hayati darat dan air Nihil Nihil 

f. Transportasi ramah lingkungan Nihil Nihil 

g. Pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan Nihil Nihil 

h. Adaptasi perubahan iklim Nihil Nihil 

i. Produk yang dapat mengurangi penggunaan 

sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi 

(Eco-Efficient ) 

 
Nihil 

 
Nihil 

j. Bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi 

standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, 

regional atau internasional 

 
Nihil 

 
Nihil 

k. Kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang 

berwawasan lingkungan lainnya 
Nihil Nihil 

l. Kegiatan UMKM Nihil Nihil 
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A.2. Visi dan Misi dalam Implementasi Keuangan Berkelanjutan 
 

• Visi dalam implementasi Keuangan Berkelanjutan : 

Menjadi Bank berdaya saing tinggi dan kuat di Sulawesi Tenggara Tahun 2024 

dengan memperhatikan keselarasan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. 

 
• Misi dalam implementasi Keuangan Berkelanjutan : 

1. Mewujudkan penerapan Keuangan Berkelanjutan yang mampu mendorong 

kontribusi terhadap pembangunan Daerah. 

2. Pengembangan kapasitas internal Bank yang sejalan dengan Keuangan 

Berkelanjutan 

3. Peduli terhadap kepentingan sosial dan lingkungan hidup. 

4. Mendorong kemampuan manajemen risiko khususnya aspek sosial dan 

lingkungan hidup. 

 

A.3. Tujuan RAKB 

Sejalan dengan visi yang ingin dicapai, tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 

yaitu : 

Menjadi Bank berdaya saing tinggi dan kuat di Sulawesi Tenggara Tahun 2024 dengan 

memperhatikan keselarasan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, yang 

dilaksanakan melalui strategi utama yaitu : restrukturisasi organisasi berbasis kinerja 

serta penyesuaian sumber daya manusia dengan kebutuhan strategis, integrasi aspek 

sosial dan lingkungan  hidup ke dalam pengelolaan risiko serta peningkatan 

pertumbuhan portofolio pembiayaan pada kegiatan usaha berwawasan lingkungan. 
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A.4. Program yang akan dilaksanakan dalam RAKB 
 

A.4.1 Rencana pada tahun 2021 
No. Tahun Target Kegiatan Prioritas Indikator Keberhasilan 

 
 
 

 
1. 

 
 
 

 
2021 

 
 

Pengembangan SDM tingkat 

lanjut untuk mengelola 

Keuangan Berkelanjutan 

Seluruh (100%) karyawan analis 

kredit dan SKMR telah mengikuti 

training terkait AMDAL/manajemen 

risiko sosial dan lingkungan hidup. 

Pelatihan kepada Unit kerja terkait 

pengelola aksi Keuangan 

Berkelanjutan 

 
 

2. 

 
 
2021 

Penyesuaian klasifikasi 

kegiatan usaha Bank dengan 

kriteria dan kategori kegiatan 

usaha berkelanjutan 

Disesuaikannya kegiatan usaha 

Bank sesuai kategori kegiatan usaha 

berkelanjutan 

 
 

 
3. 

 
 

 
2021 

 
 
Pengelolaan gedung kantor 

berbasis ramah lingkungan 

(green office ) 

Mengurangi penggunaan elektronik 

seperti AC, Penggunaan lampu 

hemat energi (penghematan energi) 

& BBM, Penggunaan alat kerja yang 

ramah lingkungan seperti kertas 

daur ulang 

 
 

4. 

 
 

2021 

Penggunaan material 

bangunan yang tidak 

menimbulkan efek rumah kaca 

(tidak menggunakan kaca 

cermin) 

 

 
Semua material bangunan tidak 

menggunakan bahan kaca cermin 
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5. 

 
2021 

Pengadaan meubel ramah 

lingkungan berbahan daur 

ulang 

Tersedianya meubel yang memenuhi 

standarisasi ramah lingkungan 

6. 2021 
Pengolahan sistem air kotor 

menggunakan bio tank 

Sistem air kotor menggunakan bio 

tank 

7. 2021 
CSR Bantuan sarana dan 

prasarana untuk petani organik 

Diserah terimakannya bantuan 

melalui Pemda setempat 
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A.5. Seluruh Pihak yang menjadi Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Keuangan 

Berkelanjutan 

Rincian unit kerja yang menjadi penanggung ja wab pelaksanaan program Keuangan 

Berkelanjutan adalah sebagai berikut : 

No. Unit Kerja Bagian Tugas & Wewenang 

1. Direksi 

Bank Sultra 

 • Bertanggung jawab terhadap 

pengelolaan program aksi Keuangan 

Berkelanjutan secara keseluruhan. 

2. Divisi 

Perencanaan 

Bagian 

Penyusunan 

RKA 

• Bekerjasama dengan seluruh Divisi 

terkait untuk menyusun Rencana Aksi 

Keuangan Berkelanjutan (RAKB). 

• Melakukan monitoring & evaluasi 

terhadap realisasi program aksi 

Keuangan Berkelanjutan. 

• Bekerjasama Divisi kredit 

memproyeksikan pertumbuhan 
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   penyaluran kredit kategori kegiatan 

usaha berkelanjutan. 

• Menyusun pedoman Keuangan 

Berkelanjutan. 

• Membentuk fungsi atau unit kerja 

khusus penyusunan Rencana Aksi 

Keuangan Berkelanjutan. 

• Mengelola pelaksanaan program aksi 

Keuangan Berkelanjutan yang menjadi 

tugasnya (penyesuaian organisasi). 

• Berkoordinasi dengan Divisi Corporate 

Secretary dalam Penyusunan Laporan 

Keberlanjutan 

3. Divisi 

Corporate 

Secretary 

Bagian 

Corporate 

Secretary 

• Mengelola pelaksanaan program aksi 

Keuangan Berkelanjutan yang menjadi 

tugasnya (TJSL). 

• Berkoordinasi dengan Divisi 

Perencanaan dalam Penyusunan 

Laporan Keberlanjutan  
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4. Divisi Kredit Bagian 

pemasaran 

kredit 

• Penyesuaian klasifikasi kegiatan usaha 

Bank dengan kriteria kategori kegiatan 

usaha berkelanjutan. 

• Berkoordinasi Divisi Perencanaan 

memproyeksikan pertumbuhan 

penyaluran kredit kategori kegiatan 

usaha berkelanjutan. 

• Merealisasikan penyaluran kredit 

kategori kegiatan usaha berkelanjutan. 

• Pelaporan realisasi penyaluran kredit 

kategori kegiatan usaha berkelanjutan. 
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   • Mengelola pelaksanaan program aksi 

Keuangan Berkelanjutan yang menjadi 

tugasnya (pengembangan produk). 

5. Divisi Treasury Bagian 

Pemasaran 

Dana & Jasa 

• Menerbitkan atau mengembangkan 

produk/jasa Keuangan Berkelanjutan. 

• Mengelola pelaksanaan program aksi 

Keuangan Berkelanjutan yang menjadi 

tugasnya (pengembangan produk). 

6. Divisi TSI Bagian 

Pengembangan 

• Penyesuaian system teknologi dan 

pelaporan Keuangan Berkelanjutan 

(penyesuaian organisasi). 

7. Divisi 

SDM & Umum 

Bagian Diklat • Melakukan pelatihan peningkatan 

kompetensi terkait program Keuangan 

Berkelanjutan (pengembangan 

kapasitas intern). 

  Bagian Umum • Efisiensi operasional (penyesuaian 

organisasi) dan mengelola pelaksanaan 

program aksi Keuangan Berkelanjutan 

yang menjadi tugasnya . 

8. Divisi 

Kepatuhan 

Bagian 

Kepatuhan 

• Memantau pelaksanaan Keuangan 

berkelanjutan dari sisi Kepatuhan 

(penyesuaian tata kelola). 

9. Bagian SKMR  • Melakukan monitoring risiko kredit dan 

risiko lainnya terkait penerapan 

Keuangan Berkelanjutan (penyesuaian 

manajemen risiko). 
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BAB B 

FAKTOR PENENTU RAKB 
 

Penjelasan spesifik mengenai faktor-faktor yang mendukung penetapan tujuan dan prioritas 

keuangan berkelanjutan (internal dan eksternal) yang telah ada (disesuaikan dengan prinsip 

keuangan berkelanjutan) adalah sebagaimana berikut : 

B.1   Faktor Internal 

1. Komitmen dari Manajemen 

Dalam hal penetapan tujuan dan prioritas keuangan berkelanjutan beserta 

penerapan dan implementasinya, komitmen serta dukungan dari Manajemen 

merupakan salah satu faktor utama yang menjadi penentu dari terlaksananya 

program-program yang telah direncanakan. 

 

2. Kesiapan Sarana dan Prasarana 

Dalam mendukung pelaksanaan aksi keuangan berkelanjutan, perlu adanya sarana 

dan prasarana yang memadai. Bank Sultra berupaya untuk mewujudkan aksi 

keuangan berkelanjutan berbasis efisiensi melalui penghematan kertas, listrik, air 

yang disosialisasikan dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai. 

 

3. Kompetensi Pegawai 

Salah satu faktor penting dalam menjalankan prinsip keuangan berkelanjutan 

adalah kompetensi pegawai yang memadai. Oleh karena itu , Bank Sultra akan 

konsisten berupaya untuk membentuk sumber daya manusia yang handal melalui 

pembekalan melalui pendidikan dan pelatihan khususnya yang berkaitan dengan 

keuangan berkelanjutan. Selain itu, Bank Sultra berupaya mengembangkan 

organisasi untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi keuangan berkelanjutan. 
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4. Budaya Perusahaan 

Budaya kerja Bank Sultra merupakan akar dari seluruh layananyang ada di Bank 

Sultra. Bank Sultra menerapkan prinsip Trust, Integrity, Professional, Synergy dan 

Service Excellence (TIPSS) sebagai budaya perusahaan yang menjadikan pembeda 

Antara Bank Sultra dengan perusahaan lainnya, sebagai corporate imag e bank, serta 

pembangkit komitmen bersama yang berlaku bagi seluruh pegawai Bank Sultra 

tanpa terkecuali. 

 
B.2   Faktor Eksternal 

1. Dinamika lingkungan 

Lingkungan dan iklim yang sehat merupakan salah satu faktor yang menentukan 

keberhasilan Rencana AKsi Keuangan Berkelanjutan. Menciptakan lingkungan yang 

sehat dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip go green dalam kegiatan sehari - 

hari Antara lain menggunakan kertas secara bolak-balik, mematikan perangkat 

elektronik yang sudah tidak digunakan dan lain sebagainya. Bank Sultra memastikan 

bahwa daerah kedudukan setiap jaringan kantor tidak mengganggu keseimbangan 

ekosistem di sekitarnya. 

 
2. Kondisi perekonomian Regional dan Nasional 

Kondisi perekonomian regional dan nasional mempengaruhi perbankan Indonesia, 

termasuk Bank Sultra. Pemerintah memperkuat kondisi fundamental perekonomian 

melalui pembangunan infrastruktur dan reformasi kebijakan untuk kemudahan 

investasi. Bank Sultra beradaptasi dengan kondisi perekonomian tersebut dengan 

mendukung program pemerintah antara lain turut serta dalam pembiayaan sektor - 

sektor ramah lingkungan. Selain itu, dalam hal pelaksanaan Aksi Keuangan 

Berkelanjutan Bank Sultra perlu memahami faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi kondisi perekonomian baik secara regional maupun secara nasional 

yang dapat mempengaruhi preferensi konsumen, serta hal lain yang kemudian 
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dirumuskan dalam kebijakan-kebijakan mitigasi risiko yang diperlukan bagi 

keberlangsungan usaha perusahaan serta produk-produk bank yang ramah 

lingkungan. 

 

3. Ketentuan Regulator 

Kebijakan serta ketentuan yang mendukung pentingnya penerapan dan 

pelaksanaan Aksi Keuangan Berkelanjutan dapat mendorong keberhasilan program 

yang pada akhirnya dapat membantu mewujudkan pembangunan ekonomi 

berkelanjutan. 

 

4. Kondisi Sosial dan Budaya 

Kondisi sosial dan budaya merupakan salah satu kunci bagi pembangunan 

berkelanjutan. Untuk mewujudkan Aksi Keuangan Berkelanjutan perlu 

memperhatikan faktor sosial. Bank Sultra mempunyai tanggung jawab moral kepada 

masyarakat sebagai agent of development yaitu den gan memberikan manfaat 

berupa Corporate Social Responsibility (CSR) kepada pihak-pihak yang layak. Selain 

itu, kegiatan bisnis Bank Sultra seperti pemberian kredit mempertimbangkan bidang 

dan jenis usaha debitur agar tidak disalah gunakan untuk usaha yang bersifat 

negatif. 

 

5. Kondisi Politik 

Iklim politik baik regional maupun nasional dapat berdampak pada perilaku pasar 

sehingga secara tidak langsung dapat berdampak pada perbankan khususnya Bank 

Sultra. Bank Sultra dapat mendukung Aksi Keuangan Berkelanjuta n dengan 

mendukung program-program pemerintah tanpa intervensi politik agar tidak disalah 

gunakan oleh pihak tertentu. 
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6. Pengawasan yang Sehat dan Efektif 

Pengawasan yang sehat dan efektif merupakan faktor yang penting dalam 

pelaksanaan Aksi Keuangan Berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir 

adanya informasi yang asimetris antara yang faktor -faktor yang terlibat dalam 

aktivitas operasional khususnya dalam implementasi program -program keuangan 

berkelanjutan. 
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BAB C 

PRIORITAS DAN URAIAN RAKB 
 

 

C.1  Dasar Pemikiran 
 

C.1.1 Prioritas Implementasi Keuangan Berkelanjutan 

Sesuai dengan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 khususnya terkait penetapan 

prioritas implementasi Keuangan Berkelanjutan, maka pada tahun 2020 Bank 

Sultra memprioritaskan pada Penyesuaian organisasi dan Pengembangan 

kapasitas antara lain : 

1)  Penyesuaian orgnisasi, Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Standar 

Operasional Prosedur : 

a. Terbentuknya Seksi Khusus Pengelola Penyusunan & Evaluasi Rencana Aksi 

Keuangan Berkelanjutan. 

b. Terbitnya Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 

yang telah disetujui Direksi. 

c. Upaya-upaya Efisiensi dan meningkatkan kesadarn lingkungan : 

1) Pengurangan penggunaan botol minum kemasan plastik dalam 

beberapa kegiatan kantor. 

2) Kampanye Internal Peduli Lingkungan. 

3) Sistem pengelolaan dokumen kantor berbasis paperless pada Kantor 

Pusat & Cabang Utama. 

4) Kegiatan hari sampah. 

2) Pengembangan Kapasitas Intern : 

a. Pengembangan SDM untuk mengelola Keuangan Berkelanjutan. 

b. Edukasi intern bekerja sama dengan berbagai pihak antara lain regulator, 

praktisi dan lembaga/instansi terkait lainnya. 
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Untuk prioritas pengembangan Produk dan Jasa Keuangan Berkelanjutan, Bank 

Sultra akan menargetkan rencana pada tahun-berikutnya karena menyesuaikan 

dengan kondisi keuangan, struktur serta kompleksitas Bank Sultra. 
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C.2   Sumber Daya 

 
1. Sumber Daya Manusia 

Memasuki tahap implementasi awal Keuangan Berkelanjutan, Direksi Bank Sultra 

memberikan peran yang sangat penting utamanya dalam menginstruksikan arahan - 

arahan strategis dalam setiap langkah aksi Keuangan Berkelanjutan. 

 

Divisi Perencanaan sebagai priority unit support senantiasa memonitoring dan 

melakukan evaluasi atas pelaksanaan aktivitas/program aksi Keuangan 

Berkelanjutan guna meminimalisir terjadinya deviasi, disamping tugas utamanya 

sebagai penyusun laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) setiap 

tahun termasuk bekerjasama dengan Divisi kredit, khususnya dalam 

memproyeksikan penyaluran kredit pada kegiatan usaha kategori Keuangan 

Berkelanjutan. 

 

Rincian peran Direksi dan unit kerja yang terlibat dalam penerapan Keuangan 

Berkelanjutan adalah sebagai berikut : 
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 No. Unit Kerja Bagian Tugas & Wewenang 

1. Direksi 

Bank Sultra 

 • Bertanggung jawab terhadap 

pengelolaan program aksi Keuangan 

Berkelanjutan secara keseluruhan. 

2. Divisi 

Perencanaan 

Bagian 

Penyusunan 

RKA 

• Bekerjasama dengan seluruh Divisi 

terkait untuk menyusun Rencana 

Aksi Keuangan Berkelanjutan 

(RAKB). 

• Melakukan monitoring & evaluasi 

terhadap realisasi program aksi 

Keuangan Berkelanjutan. 

• Bekerjasama Divisi kredit 

memproyeksikan pertumbuhan 

penyaluran kredit kategori kegiatan 

usaha berkelanjutan. 

• Menyusun pedoman Keuangan 

Berkelanjutan. 

• Membentuk fungsi atau unit kerja 

khusus penyusunan Rencana Aksi 

Keuangan Berkelanjutan. 

• Mengelola pelaksanaan program 

aksi Keuangan Berkelanjutan yang 

menjadi tugasnya (penyesuaian 

organisasi). 

• Berkoordinasi dengan Divisi 

Corporate Secretary dalam 

menyusun Laporan Keberlanjutan 

 
3. Divisi Corporate 

Secretary 

Bagian 

Corporate 

Secretary 

• Mengelola pelaksanaan program 

aksi Keuangan Berkelanjutan yang 

menjadi tugasnya (TJSL). 
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    • Berkoordinasi dengan Divisi 

Perencanaan dalam Menyusun 

Laporan Keberlanjutan. 

4. Divisi Kredit Bagian 

pemasaran 

kredit 

• Penyesuaian klasifikasi kegiatan 

usaha Bank dengan kriteria kategori 

kegiatan usaha berkelanjutan. 

• Berkoordinasi Divisi Perencanaan 

memproyeksikan pertumbuhan 

penyaluran kredit kategori kegiatan 

usaha berkelanjutan. 

• Merealisasikan penyaluran kredit 

kategori kegiatan usaha 

berkelanjutan. 

• Pelaporan realisasi penyaluran kredit 

kategori kegiatan usaha 

berkelanjutan. 

• Mengelola pelaksanaan program 

aksi Keuangan Berkelanjutan yang 

menjadi tugasnya (pengembangan 

produk). 

5. Divisi Treasury Bagian 

Pemasaran 

Dana & Jasa 

• Menerbitkan atau mengembangkan 

produk/jasa Keuangan 

Berkelanjutan. 

• Mengelola pelaksanaan program 

aksi Keuangan Berkelanjutan yang 

menjadi tugasnya (pengembangan 

produk). 
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6. Divisi TSI Bagian 

Pengembangan 

• Penyesuaian system teknologi dan 

pelaporan Keuangan Berkelanjutan 

(penyesuaian organisasi). 

7. Divisi 

SDM & Umum 

Bagian Diklat • Melakukan pelatihan peningkatan 

kompetensi terkait program 

Keuangan Berkelanjutan 

(pengembangan kapasitas intern). 

  Bagian Umum • Efisiensi operasional (penyesuaian 

organisasi) dan mengelola 

pelaksanaan program aksi Keuangan 

Berkelanjutan yang menjadi 

tugasnya . 

8. Divisi 

Kepatuhan 

Bagian 

Kepatuhan 

• Memantau pelaksanaan Keuangan 

berkelanjutan dari sisi Kepatuhan 

(penyesuaian tata kelola). 

9. Bagian SKMR  • Melakukan monitoring risiko kredit 

dan risiko lainnya terkait penerapan 

Keuangan Berkelanjutan 

(penyesuaian manajemen risiko). 

 
 

2. Mitra Kerja Sama 

Dalam rangka penerapan prsogram Keuangan Berkelanjutan agar berjalan lebih 

efektif, Bank Sultra berencana bekerja sama baik jangka pendek maupun jangka 

panjang dengan berbagai pihak antara lain OJK, praktisi dan lembaga/instansi 

terkait lainnya berupa jasa konsultasi, pelatihan dan atau sosialisasi antara lain : 

1. Edukasi internal maupun eksternal. 

2. Pengembangan SDM. 
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3. Konsultasi penyusunan pedoman Aksi Keuangan Berkelanjutan. 

4. Kredit dengan klasifikasi kegiatan usaha kategori berkelanjutan. 

5. Penyusunan Laporan Keberlanjutan. 

6. Penerapan manajemen risiko Keuangan Berkelanjutan. 

7. Sistem pengawasan dan pelaporan keuangan berkelanjutan dll. 

Mekanisme kerjasama yang digunakan adalah berupa konsultasi dan pendampingan 

dimana untuk penentuan mitra kerja yang akan mendukung penerapan Keuangan 

Berkelanjutan akan mengikuti ketentuan yang berlaku pada Bank Sultra. 

 

C.3  Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

C.1.3 Rencana Sektor kegiatan CSR Bank Sult ra tahun 2021 

1. Program kemitraan maju bersama 

2. Program bpeina lingkungan 

• Bidang pendidikan 

• Bidang sosial 

• Bidang keagamaan 

• Bidang bantuan bencana alam 

• Bidang lingkungan hidup 

• Bidang pengembangan UMKM 

• Bidang edukasi perbankan 
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BAB D 

PENUTUP 

 

Demikian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi 

Tenggara Tahun 2020 ini disusun untuk menjadi pedoman dan acuan bagi Direksi dalam 

melaksanakan implementasi Keuangan Berkelanjutan.. 

 

Kendari, 26 April 2021 
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH 

SULAWESI TENGGARA 

 
 
 

ABDUL LATIF 
Direktur Utama 

 

Mengetahui / Menyetujui, 
DEWAN KOMISARIS 

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH 
SULAWESI TENGGARA 

 
 
 

SUHUD 
Komisaris Utama 

 


