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Sejak awal pendiriannya, Bank Jasa Jakarta senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudence 

principal) dalam berbisnis dan hal ini menjadikan Bank Jasa Jakarta sebagai Bank yang sehat dan solid 

selama ini. Bank Jasa Jakarta juga mencatat sejarah keberhasilan dalam menghadapi berbagai kondisi 

yang sangat berat, khususnya krisis ekonomi dan moneter tahun 1998, dan bahkan mampu tumbuh 

dan berkembang di tengah kondisi tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKILAS BANK JASA JAKARTA 

Bank Jasa Jakarta mulai dikembangkan oleh 

Keluarga Iskandar Widyadi sejak tahun 1984 dan 

terus tumbuh berkembang dengan sangat sehat 

sampai dengan saat ini serta mampu terus 

bertahan di tengah kondisi krisis, baik nasional 

maupun global. Kiprah Bank Jasa Jakarta yang sejak 

awal senantiasa mengedepankan prinsip kehati-

hatian, membawa Bank Jasa Jakarta menjadi Bank 

yang solid, sehat, dan tumbuh berkelanjutan.  

Selama lebih dari 36 tahun, Bank Jasa Jakarta telah 

mencatat perjalanan panjang dalam mendukung 

pertumbuhan ekonomi dan konsisten terus 

melayani geliat berkembangnya nasabah dari 

berbagai lapisan masyarakat. Sepanjang usianya, 

Bank Jasa Jakarta senantiasa menunjukkan 

komitmennya dalam mengutamakan pelayanan 

kepada segmen ritel serta memberikan layanan 

terbaik pada segmen ekonomi terbesar di Indonesia 

tersebut dengan membina, memberdayakan dan 

mendukung mereka untuk mengoptimalkan 

kompetensi mereka dalam meningkatkan kegiatan 

usahanya. 

Bank Jasa Jakarta senantiasa mengambil berbagai 

langkah dan kebijakan strategis dalam 

mempertahankan keunggulan layanan 

perbankannya dengan selalu berlandaskan pada 

pemenuhan kebutuhan nasabah. Hal ini 

mendorong Bank Jasa Jakarta untuk terus 

bertransformasi sehingga mampu beradaptasi 

dengan cepat menghadapi perubahan industri 

perbankan modern saat ini. 

Kinerja Bank Jasa Jakarta yang mantap dengan 

mencatatkan pencapaian yang melampaui rata-rata 

peer group merupakan wujud keberhasilan Bank 

Jasa Jakarta dalam menghadapi berbagai tantangan 

ekonomi   dan   mempertahankan   reputasi      baik  

PROFIL SINGKAT PT BANK JASA JAKARTA 

dengan   pertumbuhan  yang   stabil  berkelanjutan 

serta menginspirasi beberapa lembaga independen 

menganugerahkan berbagai penghargaan ke Bank 

Jasa Jakarta selama ini.  

Dalam situasi Indonesia yang masih berjuang 

menghadapi pandemi dan kondisi perekonomian 

nasional yang mengalami kontraksi, Bank Jasa 

Jakarta telah menerapkan sejumlah strategi guna 

membantu nasabah di berbagai sektor untuk terus 

berbisnis dan fokus menjaga momentum 

pertumbuhan dengan mengoptimalkan keunggulan 

yang dimiliki serta mempercepat strategi 

transformasi digital. 

Ke depan, Bank Jasa Jakarta akan tetap konsisten 

dengan komitmennya untuk mendukung, 

membina, memberdayakan, serta terus memberi 

layanan terbaik kepada segmen ritel dan sekaligus 

bertekad untuk terus meningkatkan portofolio ritel 

agar dapat memberi kontribusi terbaik kepada 

sebagian besar masyarakat dan memberi 

ketangguhan bagi daya tahan perekonomian 

bangsa. 

Bank Jasa Jakarta saat ini memiliki jaringan kantor 

yang terdiri dari 1 Kantor Pusat, 11 Kantor Cabang 

Pembantu dan 2 Kantor Kas serta penyediaan 

jaringan ATM yang tergabung dalam jaringan Prima 

dan Alto yang tersebar di seluruh kota besar 

Indonesia. Di tengah tingkat persaingan industri 

perbankan yang semakin ketat dan dengan 

dukungan pengembangan teknologi sistem 

informasi yang dilakukan di tahun 2018, Bank Jasa 

Jakarta memiliki keyakinan positif untuk dapat 

menyediakan layanan yang dapat menjawab 

kebutuhan finansial nasabah dan melangkah ke 

depan dengan memanfaatkan potensi dan peluang 

bisnis perbankan yang ada untuk mencapai kinerja 

terbaik. 
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VISI & MISI 

Keberlanjutan merupakan bagian dari komitmen 

Bank Jasa Jakarta dalam mewujudkan visi 

Perusahaan. Untuk itu, Bank Jasa Jakarta telah 

mencanangkan visi sebagai pedoman dalam 

menjalankan kegiatan operasional perbankan, yaitu: 

“Menjadi Bank Ritel yang Andal dan 

Terpercaya” 

Dengan visi ini, Bank Jasa Jakarta berupaya menjadi 

Bank Ritel yang Andal dan Terpercaya dengan 

menunjukkan kinerja yang baik untuk memberikan 

nilai investasi yang memuaskan bagi para 

pemegang saham dan stakeholder lainnya serta 

menjadi Bank pilihan dengan menyajikan kualitas 

layanan yang terbaik dan menyajikan produk/jasa 

yang sesuai dengan kebutuhan segmen pasar yang 

dilayani. 

Dalam mewujudkan visi tersebut, Bank Jasa Jakarta 

mengembangkan program-program kerja yang 

berlandaskan pada Misi sebagai berikut: 

1. Menjalankan usaha perbankan yang sehat 

dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian. 

2. Menyediakan layanan perbankan yang 

berkualitas dan menjangkau kepentingan 

pengusaha/masyarakat. 

3. Meningkatkan Stakeholder Value. 

 

Revitalisasi visi dan misi ini merupakan upaya Bank 

untuk mencapai kinerja yang baik dan 

berkelanjutan (sustainable performance). 

Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, bagi Bank 

Jasa Jakarta, makna keuangan berkelanjutan adalah 

memberikan solusi keuangan yang inklusif 

termasuk pembiayaan berkelanjutan dan layanan 

keuangan yang inklusif, serta menerapkan nilai-nilai 

keuangan berkelanjutan secara sistematis dan 

komprehensif pada seluruh operasional sekaligus 

memberikan layanan jasa keuangan yang 

berdasarkan prinsip-prinsip keuangan 

berkelanjutan untuk meningkatkan nilai bagi 

pemangku kepentingan. 

NILAI KEBERLANJUTAN 

Keberlanjutan adalah  berbicara bagaimana 

membuat Bank dapat memaksimalkan manfaat 

jangka panjang kepada pemangku kepentingan 

secara seimbang dari aspek ekonomi, sosial, dan 

lingkungan. Upaya ini dapat dilakukan dengan 

pengembangan produk dan layanan keuangan 

sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan 

berkelanjutan yang mengintegrasikan risiko 

lingkungan, sosial, dan tata kelola pada bisnis Bank. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Jasa Jakarta 

telah menetapkan nilai-nilai keberlanjutan sebagai 

berikut: 
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 Ekonomi 

Menciptakan pertumbuhan bisnis yang 

berkesinambungan serta berpartisipasi aktif 

dalam membangun inklusi keuangan bagi 

masyarakat, dengan menerapkan etika bisnis 

yang baik dan transformasi digital untuk 

memenuhi kebutuhan nasabah. 

 Sosial 

Memberi dampak positif bagi masyarakat 

melalui edukasi literasi keuangan dan 

pemberdayaan yang berkelanjutan. 

 Lingkungan 

Menerapkan aturan pembiayaan yang 

bertanggung jawab untuk perusahaan yang 

menerapkan tata kelola perusahaan yang baik 

(good corporate governance). 

 

Di tengah kondisi persaingan yang semakin tajam 

mengharuskan bank-bank untuk bergerak lebih 

cepat, dinamis, dan terintegrasi dalam 

menciptakan peluang-peluang sinergi dan efisiensi, 

dengan fokus kepada perluasan produk/jasa, pasar 

dan jaringan, dengan tetap melakukan upaya-upaya 

untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah.  

Bank Jasa Jakarta menyadari bahwa sampai saat ini, 

jaringan unit kerja baik Kantor Cabang Pembantu 

maupun Kantor Kas masih merupakan jalur 

distribusi utama Bank Jasa Jakarta dalam 

memberikan pelayanan kepada nasabahnya. 

Sampai dengan 31 Desember 2020, jaringan kantor 

Bank Jasa Jakarta terdiri dari 1 Kantor Pusat, 11 

Kantor Cabang pembantu dan 2 Kantor Kas. 

 

KANTOR PUSAT 

Jl. Tiang Bendera III No. 26-32, Jakarta 11230 

Telp:  021-6902611, Fax: 021-6902619 & 6902031 

Website: www.bjj.co.id, Email:  bjj@bjj.co.id 

 KCP Mangga Dua 

 Kompleks Pertokoan Mangga Dua Blok C4 No.2 

 Jakarta 14430 

 KCP Tanah Abang 

 Pertokoan Tanah Abang Bukit 

 Jl. KH Fachrudin No.36 Blok D/17 

 Jakarta 10250 

 KCP Kelapa Gading 

 Jl. Raya Boulevard Barat Blok LC7 No.46 

 Jakarta Utara 14240 

 KCP Fatmawati 

 Pertokoan Duta Mas Blok A1 No.6 

 Jl. RS Fatmawati No. 39 

 Jakarta 12150 

 KCP Gajah Mada 

 Jl. Gajah Mada No.27E-F 

 Jakarta 11140 

 KCP Glodok Plaza 

 Pertokoan Glodok Plaza Blok H No.37-38 

 Jakarta 11180 

 KCP Kebon Jeruk 

 Jl. Raya Perjuangan No. 6 

 Komp. Sastra Graha – kebon Jeruk 

 Jakarta 11530 

 KCP Matraman 

 Jl. Matraman Raya No. 148 Blok A 1/11-12 

 Jakarta 13140 

 KCP Muara Karang 

 Jl. Muara Karang Raya No. 8 Blok CC 5-S 

 Jakarta 14450 

 KCP BSD 

 Ruko Golden Boulevard Blok B No.1-2 

 Jl Raya Pahlawan Seribu, Serpong 

 Tangerang 15322 

 KCP Cimone 

 Jl. Raya Merdeka No. 53 dan 55 

 Cimone –  Tangerang 

 
 Kantor Kas Sentul dan Kantor Kas Bandara  

Benda Permai 
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STRUKTUR ORGANISASI  

Struktur organisasi Bank Jasa Jakarta berpedoman 

pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas, khususnya terkait dengan 

organ perusahaan. Struktur terdiri dari Organ 

Perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, sesuai 

dengan Two-tier Board System yang memisahkan 

antara fungsi supervisory board dan managing 

board. Struktur juga didukung dengan Unit Kerja 

yang Independen yaitu Kepatuhan, Audit Intern dan 

Manajemen Risiko.  

PENGHARGAAN 

Sejarah panjang keberhasilan Bank Jasa Jakarta 

dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi 

dan mempertahankan reputasi baik dengan 

pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan, 

menginspirasi beberapa lembaga independen 

menganugerahkan penghargaan ke Bank Jasa 

Jakarta. Sepanjang tahun 2018-2020, beberapa 

penghargaan yang diterima Bank Jasa Jakarta, 

antara lain: 

 

TOP BANK 2018 

Business News Indonesia 

TOP Bank BUKU II, TOP CEO Bank 2018 

& TOP Implementation PSAK 71 (IFRS 9) 

INDONESIA BANKING AWARD 2018 

(Tempo Media Group & IBS) 

 The Most Reliable Bank 

 The Most Efficient Bank 

Bisnis Indonesia Financial Award 2018 

The Most Efficient Bank 

Bank BUKU II Category  
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                                                 Jutaan Rp 

Keterangan 2020 2019 2018 
Total Aset 6.367.823 6.057.517 5.761.591 

Total Kredit 2.717.873 3.583.127 3.951.666 

Total Dana Pihak Ketiga 4.738.103 4.490.620 4.304.176 

Total Ekuitas 1.568.208 1.476.760 1.378.343 

Total Pendapatan Bunga 437.815 507.245 465.722 

Total Biaya Bunga 235.660 275.148 231.747 

Laba/Rugi Sebelum Pajak 82.039 133.519 140.444 

Laba/Rugi Setelah Pajak 62.452 99.294 103.996 

Jumlah Karyawan 229 241 243 

Jumlah Kantor Cabang Pembantu 11 11 11 

Jumlah Kantor Kas 2 3 3 

ATM Tergabung Jaringan PRIMA & ALTO 

Produk/Jasa Simpanan, Pinjaman, Jasa Lainnya 

SKALA USAHA 

Berdasarkan segmen geografis, Bank Jasa Jakarta 

hanya melayani wilayah Jakarta, Tangerang dan 

Bogor melalui jaringan kantor berupa Kantor 

Cabang Pembantu dan Kantor Kas. Sementara dari 

segmentasi bisnis, Bank Jasa Jakarta fokus pada 

sektor usaha ritel (UMKM), khususnya terkait 

sektor perdagangan, transportasi, persewaan, 

industri pengolahan, dll. 

Bank akan senantiasa mendukung pertumbuhan 

dan perkembangan Usaha Ritel yang meliputi 

Mikro, Kecil    dan Menengah   (UMKM). UMKM 

DIAMOND TROPHY INFOBANK AWARD 2019 

“BEST OF THE BEST” Performance For 22 Years 

INDONESIA BEST 

BANKING AWARD 2019 

(Majalah Warta Ekonomi) 

Bank Berpredikat “SEHAT” 

pada kategori BUKU 2” 

TEMPO FINANCIAL AWARD 2019 

The Best Financial Performance 

Kategori Bank Konvensional INDONESIA BEST 

BANKING AWARD 2020 

Bank Berpredikat “SEHAT” 

pada kategori BUKU 2” 

diakui secara luas telah memainkan peran 

penting dalam perkembangan ekonomi dan 

pertumbuhan pendapatan masyarakat di banyak 

negara. Keberadaannya menjadi sumber mata 

pencaharian serta penciptaan lapangan kerja di 

seluruh dunia, tidak hanya di Negara-negara 

berkembang, namun juga di negara-negara 

industri maju. Bank Jasa Jakarta akan tetap 

waspada dalam meng-antisipasi dampak 

penyelesaian krisis keuangan global. Sektor 

usaha ritel yang prospektif dan layak mendapat 

pembiayaan akan menjadi sasaran utama. 
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Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %

Jenjang Jabatan Kelompok Usia

Direksi 5 2.07% 5 2.18% s/d 30 tahun 49 20.33% 29 12.66%

Manajer 28 11.62% 29 12.66% 31 s/d 40 tahun 88 36.51% 85 37.12%

Supervisor 16 6.64% 15 6.55% 41 s/d 50 tahun 63 26.14% 70 30.57%

Staff 192 79.67% 180 78.60% 50 tahun ke atas 41 17.01% 45 19.65%

Jumlah 241 100.00% 229 100.00% Jumlah 241 100.00% 229 100.00%

Keterangan
2019 2020

Keterangan
2019 2020

 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %

Jenis Kelamin Jenjang Pendidikan

Laki-laki 144 59.75% 133 58.08% Pasca Sarjana 8 3.32% 8 3.49%

Perempuan 97 40.25% 96 41.92% Sarjana 107 44.40% 103 44.98%

Jumlah 241 100.00% 229 100.00% Akademi 25 10.37% 25 10.92%

Status Tenaga Kerja SLTA 87 36.10% 83 36.24%

Tetap 195 80.91% 204 89.08% SLTP da Lain-lain 14 5.81% 10 4.37%

Tidak Tetap 46 19.09% 25 10.92% Jumlah 241 100.00% 229 100.00%

Jumlah 241 100.00% 229 100.00%

2020
Keterangan

2019 2020
Keterangan

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMBER DAYA MANUSIA 

Karyawan merupakan aset penting bagi Bank Jasa 

Jakarta. Keberadaan mereka sangat menentukan 

keberhasilan dalam mencapai target-target yang 

telah ditetapkan perusahaan. Untuk itu, Bank Jasa 

Jakarta berupaya semaksimal mungkin untuk 

menghadirkan karyawan yang bekualitas untuk 

memenuhi kebutuhan perusahaan. Dalam 

mengelola karyawan, Bank Jasa Jakarta senantiasa 

berpedoman pada regulasi yang berlaku, antara 

lain, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 

Teknologi Informasi antara lain software/hardware, 

maintenance IT, ATM dan EDC, Bidang Non IT 

antara lain ATK, Advertising, Souvenir dan Bidang 

konstruksi. Sebagai perusahaan yang 

mengutamakan tata kelola perusahaan yang baik, 

pengadaan barang dan jasa di Bank Jasa Jakarta 

berpatokan pada prinsip efisien, efektif, kompetitif, 

transparan, adil dan wajar, terbuka, serta 

akuntabel.  

Dalam menjalankan usaha, Bank Jasa Jakarta 

menghadapi berbagai risiko yang berpotensi meng- 

Posisi 31 Desember 2020, jumlah karyawan Bank 

Jasa Jakarta tercatat sebanyak 229 orang, turun 

sebanyak 12 orang atau 4,97% dibanding tahun 

2019, yaitu sebanyak 241 orang. Karyawan di Bank 

Jasa Jakarta terdiri dari pegawai tetap dan tidak 

tetap (kontrak), dan sesuai dengan praktik bisnis 

perbankan yang jam operasionalnya adalah setiap 

hari, maka di Bank Jasa Jakarta tidak mengenal jam 

operasional dengan musim-musim tertentu. 

Informasi tentang pegawai selengkapnya disajikan 

dalam tabel di atas. 

RANTAI PASOK & MANAJEMEN RISIKO 

Dalam menjalankan operasional perusahaan, Bank 

Jasa Jakarta memerlukan berbagai kebutuhan 

barang dan jasa yang tidak bisa dipenuhi sendiri. 

Oleh sebab itu, Bank Jasa Jakarta memerlukan kerja 

sama dengan mitra/ pemasok/vendor dalam 

pengadaan barang dan jasa. Jenis mitra/ 

pemasok/vendor yang menjadi rekanan Bank Jasa 

Jakarta  terdiri  dari  beberapa  bidang, yaitu Bidang 

hambat pencapaian tujuan dan target-target yang 

telah ditetapkan. Risiko tersebut, antara lain, 

berupa risiko kredit, risiko likuiditas, risiko 

operasional dan risiko lainnya. Untuk 

meminimalkan dampak atas berbagai risiko 

tersebut, Bank Jasa Jakarta telah melaksanakan 

serangkaian prosedur di dalam mengidentifikasi, 

mengukur, memantau dan mengendalikan risiko 

atas penerapan keuangan berkelanjutan yang 

berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, dan 

lingkungan. Keseluruhan prosedur tersebut 

dilakukan Bank Jasa Jakarta melalui Manajemen 

Risiko yang dikelola secara baik sesuai dengan 

standar yang merujuk pada ketentuan dari OJK, 

Bank Indonesia serta best practices yang diterapkan 

di industri perbankan. Kerangka pengelolaan risiko 

Bank mengacu pada POJK Nomor 18/POJK.03/2016 

tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank 

Umum. 
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Produk Simpanan 

 Giro  

 Tabungan Jasa 

 Tabungan Sejahtera 

 Deposito  

 Sertifikat Deposito  

 

Kredit 

 Kredit Rekening Koran 

 Kredit Aksep 

 Kredit Persekot 

 Kredit Pemilikan Mobil 

 Kredit Pemilikan Rumah 

 Bank Garansi 

Jasa Layanan 

 Internet Banking & Mobile Banking 

 Anjungan Tunai Mandiri (ATM) 

 Transfer/Kliring/Inkaso 

 Pembayaran tagihan listrik dan telepon 

 Pembayaran pajak 

 Bancassurance  

Transaksi Valuta Asing 

 Jual Beli Mata Uang Asing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUK & JASA 

Strategi Bank Jasa Jakarta dalam pelayanan 

nasabah tetap bertumpu pada core competence 

yang dimiliki berupa jaringan unit kerja, produk dan 

layanan, sumber daya manusia dan customer base. 

Sejalan dengan posisi Bank Jasa Jakarta  yang masuk  

 

menjadi Bank Buku 2 dan sejalan dengan 

penerapan keuangan berkelanjutan, produk dan 

aktivitas baru yang berbasis digital banking sudah 

diimplementasikan di tahun 2020. Produk dan Jasa 

yang disediakan oleh Bank Jasa Jakarta nantinya 

meliputi: 

 

KEANGGOTAAN ASOSIASI 

 PERBANAS (Perhimpunan Bank Nasional) 

 ASPI (Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia) 

 IBI (Ikatan Bankir Indonesia) 

 FKDKP (Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan 

Perbankan) 

 BARa (Banker Association For Risk 

Management) 

 LAPS (Lembaga Alternatif Penyelesaian 

Sengketa Sektor Jasa Keuangan) 

 ACI-FMA Indonesia (Association Cambiste 

Internationale-Financial Market Association 

Indonesia) 
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Keberlanjutan adalah  berbicara bagaimana membuat Bank dapat memaksimalkan manfaat jangka 

panjang kepada pemangku kepentingan secara seimbang dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

Upaya ini dapat dilakukan dengan pengembangan produk dan layanan keuangan sesuai dengan 

prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan yang mengintegrasikan risiko lingkungan, sosial, dan tata 

kelola pada bisnis Bank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENJELASAN DIREKSI 

Puji syukur kehadirat 

Tuhan Yang Maha 

Kuasa, atas ridhonya 

Bank Jasa Jakarta 

mampu melewati ber-

bagai tantangan ke 

depan dan menun-

jukkan hasil yang cukup 

baik di tengah tekanan 

ekonomi yang masih 

terdampak Covid-19. 

kesejahteraan ekonomi dan sosial kepada seluruh 

rakyat, serta melindungi dan mengelola 

Lingkungan Hidup secara bijaksana di Indonesia, 

maka diperlukan dukungan dari sistem keuangan 

yang dapat mencegah terjadinya praktik 

pendanaan atau investasi pada kegiatan usaha 

yang menggunakan sumber daya secara 

berlebihan, yang dapat meningkatkan kesenjangan 

sosial, dan mengakibatkan kerusakan Lingkungan 

Hidup. 

Keuangan berkelanjutan memiliki tiga pilar utama 

yang menjadi kunci dalam pelaksanaannya yaitu 

ekonomi, sosial dan lingkungan, oleh karena itu 

dalam konsep keuangan berkelanjutan, Bank Jasa 

Jakarta wajib mengedepankan keselarasan antara 

kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan 

hidup. Aspek sosial, budaya, ekonomi, dan 

lingkungan merupakan aspek-aspek pembangunan 

yang sangat dinamis dan selalu berubah. 

Pandemi Covid-19 ini telah merubah banyak hal 

dan sangat mempengaruhi kemanusiaan di seluruh 

dunia. Hal ini menjadi luar biasa dan jauh lebih 

dahsyat dari krisis sebelumnya, oleh karenanya 

sangat penting bagi kita untuk membuat agenda 

susulan keuangan berkelanjutan pasca Covid-19 

nanti. Pandemi ini yang menyadarkan kita betapa 

pentingnya isu-isu keuangan berkelanjutan ke 

depan. Selain itu, Covid-19 juga memunculkan 

kesempatan untuk membuat langkah-langkah 

persiapan, terutama di industri perbankan pada 

saat recovery pasca pandemi Covid-19.  

Komitmen Penerapan Keuangan Berkelanjutan 

Keberlanjutan adalah  berbicara bagaimana 

membuat Bank dapat memaksimalkan manfaat 

jangka panjang kepada pemangku kepentingan 

secara seimbang dari aspek ekonomi, sosial, dan 

lingkungan. Upaya ini dapat dilakukan dengan 

pengembangan  produk  dan   layanan    keuangan 

Pandemi Covid-19 telah membawa dampak 

menurunnya aktivitas bisnis dan perekonomian, 

serta meningkatnya risiko perbankan sejalan dengan 

tingginya nilai kredit yang direstrukturisasi. Di tengah 

masa sulit tersebut, Bank Jasa Jakarta tetap 

menjalankan fungsi perbankan untuk senantiasa 

hadir di sisi nasabah serta mendukung proses 

pemulihan ekonomi nasional. 

Penyebaran pandemi Covid-19 yang diikuti oleh 

pembatasan aktivitas masyarakat berskala besar 

telah memberi tekanan yang begitu berat bagi 

lingkungan bisnis, termasuk industri perbankan. 

Dampak multidimensi pandemi Covid-19 telah 

mengakibatkan antara lain penurunan kebutuhan 

kredit dan keterbatasan alternatif pembiayaan 

karena banyak sektor terdampak, penurunan kualitas 

kredit, dan peningkatan Loan At Risk (LaR), sehingga 

prinsip kehati-hatian menjadi prioritas utama untuk 

meyakinkan bahwa kredit dapat tumbuh sehat dan 

berkualitas. Selama tahun 2020, Direksi mengambil 

kebijakan yang cukup konservatif terkait penyaluran 

kredit yang dilakukan dengan sangat selektif 

mengingat cukup banyak sektor usaha yang 

terdampak Covid-19. 

Merespon Tantangan Keuangan Berkelanjutan 

Dalam upaya untuk mewujudkan perekonomian 

nasional yang tumbuh secara stabil, inklusif, dan 

berkelanjutan dengan tujuan akhir memberikan  
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sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan 

berkelanjutan yang mengintegrasikan risiko 

lingkungan, sosial, dan tata kelola pada bisnis Bank. 

Dengan perkembangan bisnis perbankan yang 

penuh tantangan, sangat penting bagi Bank untuk 

memahami aspirasi dan kebutuhan pasar sebagai 

landasan untuk menciptakan nilai lebih bagi 

Nasabah. Penerapan Keuangan Berkelanjutan 

sebagaimana tercermin dalam Rencana Aksi 

Keuangan Berkelanjutan (RAKB) ini merupakan 

bentuk komitmen Bank Jasa Jakarta akan tanggung 

jawab sosial dan lingkungan yang diharapkan akan 

memberi manfaat kepada para pemangku 

kepentingan (stakeholders) dan masyarakat serta 

lingkungan hidup dalam konteks pembangunan 

berkelanjutan. 

Bank Jasa Jakarta menyadari bahwa pemahaman 

atas kinerja lingkungan ini harus diiringi dengan 

kinerja sosial, termasuk penguatan sumber daya 

manusia, sehingga mampu mendukung kinerja 

ekonomi. Pemahaman inilah yang memerlukan 

waktu dan sosialisasi secara bertahap, yang menjadi 

tantangan Bank Jasa Jakarta di masa mendatang. Ke 

depannya, RAKB menjadi landasan bagi Bank Jasa 

Jakarta untuk melangkah maju dalam menghadapi 

perubahan yang sangat dinamis dalam menerapkan 

perbankan yang berkelanjutan. 

Pencapaian Kinerja Keberlanjutan 

Pandemi Covid-19 selama tahun 2020 sangat 

memukul industri perbankan, termasuk Bank Jasa 

Jakarta. Apalagi, hingga tahun berganti, 

penyebarannya belum bisa ditangani dengan baik. 

Di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini, Bank Jasa 

Jakarta mengambil berbagai kebijakan strategis 

agar operasional dan pelayanan tetap berjalan, 

sekaligus terus berupaya agar target-target yang 

telah ditetapkan dapat tercapai. Kebijakan strategis 

itu, antara lain, memperkuat likuiditas, fokus pada 

inti bisnis dan segmentasi di ritel (UMKM). 

Sementara itu, dari sisi operasional, Bank Jasa 

Jakarta melakukan sejumlah penyesuaian, seperti 

pemangkasan jam pelayanan. Di sisi lain, kebijakan 

tersebut diikuti dengan kesiapan Bank Jasa Jakarta 

memberikan pelayanan melalui solusi perbankan 

digital, antara lain Internet Banking dan Mobile 

Banking. 

Selama tahun 2020, program penerapan keuangan 

berkelanjutan fokus pada 2 aspek, yaitu: 

 Pengembangan SDM  

Menyiapkan SDM yang dimiliki untuk 

menjalankan program-program Keuangan 

Berkelanjutan, berupa penyesuaian kriteria 

dalam     proses    rekrutmen    pegawai    baru, 

 

Direksi (Kiri-Kanan): Krisna Chandra, Emanuela Tanubrata, Handrie Wirawan, Lie Njoek Lan, Suroso 
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pelatihan, proses pengayakan, penyesuaian 

penilaian kinerja dan sistem remunerasi. 

 Pengelolaan Lingkungan Internal Ramah 

Lingkungan  

Pengaturan secara internal yang mendukung 

praktek-praktek ramah lingkungan hidup dalam 

operasional bank, antara lain praktek ‘green 

office’, digital banking, termasuk penghematan 

konsumsi air, listrik, penggunaan kertas, dan 

pengelolaan limbah baik di kantor pusat 

maupun kantor cabang. 

Dari sisi pengembangan SDM, beberapa langkah 

dan upaya yang dilakukan antara lain peningkatan 

kompetensi bagi unit kerja terkait melalui kegiatan 

inhouse training Keuangan Berkelanjutan dan RAKB 

kepada Unit Kerja Marketing, Kredit dan 

Operasional. Selain daripada itu, penyempurnaan 

prosedur rekrutmen staf marketing dengan 

menambahkan kriteria terkait pemahaman 

keuangan berkelanjutan serta performance 

appraisal dan Merit Increase terkait kriteria 

keuangan berkelanjutan, juga sudah dilaksanakan 

selama tahun 2020. 

Dari sisi pengelolaan lingkungan internal ramah 

lingkungan, telah dilakukan upaya penghematan 

pemakaian kertas (Recycling Kertas) termasuk 

penggunaan email sebagai pengganti pemakaian 

kertas, pemakaian kertas bekas dll. Selain itu 

pemakaian lampu LED di seluruh Kantor, 

penghematan pemakaian listrik dan air dan 

pengolahan limbah ramah lingkungan di masing-

masing kantor telah memberikan dampak efisiensi 

yang cukup baik. 

Keberhasilan Bank Jasa Jakarta dalam melalui tahun 

2020 yang penuh tantangan dengan membukukan 

kinerja yang baik, termasuk dalam penerapan 

berbagai program keuangan berkelanjutan, 

merupakan hasil kerja keras dan dukungan dari 

segenap pemangku kepentingan. Untuk itu, kami 

mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang 

sebesar-besarnya. Kami berharap, kerja sama dan 

dukungan serupa tetap diberikan sehingga Bank 

Jasa Jakarta terus tumbuh, berkembang dan 

berkelanjutan, serta mampu memberikan 

pelayanan terbaik di tengah persaingan industri 

perbankan yang kian ketat. 
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STRATEGI KEBERLANJUTAN 

Keuangan berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari 

rencana bisnis Bank Jasa Jakarta secara keseluruhan 

yang terdiri dari Rencana Jangka Panjang dan 

Rencana Jangka Pendek. RAKB merupakan satu 

kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari rencana 

kerja yang dituangkan dan dijabarkan pada : 

1. Rencana Jangka Panjang atau disebut juga 

‘Corporate Plan’ yaitu rencana kerja yang disusun 

secara kualitatif dan merupakan pedoman untuk 

mencapai sasaran/tujuan sebagaimana yang 

telah ditetapkan oleh Manajemen Bank atas 

arahan Pemegang Saham. 

2. Rencana Jangka Pendek dan Menengah atau 

yang lebih dikenal dengan istilah Rencana Bisnis 

atau ‘Business Plan’ yaitu rencana kerja yang 

disusun secara kualitatif dan kuantitatif yang 

merupakan penjabaran dari rencana jangka 

panjang. 

Oleh karena itu, sejalan dengan Corporate Plan dan 

Business Plan, RAKB memberikan arahan strategis 

bagi Bank Jasa Jakarta dalam mengembangkan 

portofolio pembiayaan untuk kegiatan usaha 

berkelanjutan. 

 

Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan) 

Keuangan berkelanjutan bagi Bank Jasa Jakarta 

adalah memberikan solusi keuangan yang inklusif 

termasuk pembiayaan berkelanjutan dan layanan 

keuangan yang inklusif, serta menerapkan nilai-nilai 

keuangan berkelanjutan secara sistematis dan 

komprehensif pada seluruh operasinya sekaligus 

memberikan layanan jasa keuangan yang 

berdasarkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan 

untuk meningkatkan nilai bagi pemangku 

kepentingan. 

Menjadi Bank Ritel yang Andal dan 

Terpercaya 

Menjalankan usaha 
perbankan yang sehat 
sesuai prinsip kehati-

hatian dan GCG 

Menjadi bank pilihan 
dengan menyediakan 

produk/jasa yang 
sesuai kebutuhan 

segmen pasar 

Pencapaian kinerja 
yang lebih baik untuk 

memberikan nilai 
investasi yang 

memuaskan bagi 
stakeholders 

Permodalan yang Kuat dan Infrastruktur yang Memadai 

Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern 

Sumber Daya Manusia dan Budaya Kerja yang Efisien dan Efektif 
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Hal ini sangat sesuai dengan sasaran jangka panjang 

Bank Jasa Jakarta yaitu tumbuh secara sehat dan 

berkelanjutan (sustainable growth). Sejalan dengan 

visi dan misi, langkah Bank Jasa Jakarta ke depan akan 

fokus pada 3 pilar utama, yaitu: 

a. Menjalankan usaha perbankan yang sehat sesuai 

prinsip kehati-hatian dan GCG  

b. Menjadi bank pilihan dengan menyediakan 

produk/ jasa yang sesuai kebutuhan segmen 

pasar. 

c. Pencapaian kinerja yang lebih baik untuk 

memberikan nilai investasi yang memuaskan 

bagi stakeholders. 

Untuk mewujudkan langkah utama yang tercermin 

dari 3 pilar tersebut, diperlukan pra-kondisi 

(landasan) yang meliputi 3 hal utama, berupa: 

 Permodalan yang kuat dan Infrastruktur yang 

memadai 

Kebijakan permodalan Bank adalah 

mempertahankan posisi modal yang kuat untuk 

meningkatkan kemampuan bank dalam 

mengelola usaha dan risiko, mengembangkan 

teknologi informasi dan meningkatkan skala 

usaha (ekspansi bisnis). Berkaitan dengan hal 

tersebut, permodalan yang ada saat ini akan 

terus dijaga dan ditingkatkan sesuai dengan skala 

dan kompleksitas usaha Bank. 

Dalam penyediaan infrastruktur, Bank akan terus 

mengembangkan bidang Teknologi Informasi 

untuk mendukung tujuan bisnis dan 

mempertahankan bisnis inti Bank. Untuk itu, 

fokus penguatan teknologi informasi ke depan 

dilakukan untuk meningkatkan kapasitas 

infrastruktur, penyempurnaan proses bisnis, 

konsolidasi organisasi dan efisiensi operasional 

serta senantiasa meningkatkan service 

excellence. Termasuk dalam kegiatan ini adalah 

evaluasi terhadap kinerja vendor TSI terkait core 

banking system, kelangsungan operasi, 

penyediaan aplikasi/program bantu, up-grade 

operating system , peremajaan server, dll. 

 Sumber Daya Manusia dan Budaya Kerja yang 

Efisien dan Efektif 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 

senantiasa dilakukan untuk peningkatan kompe- 

tensi dan ketrampilan dengan melakukan 

pelatihan/ pembinaan dan pola pengembangan 

SDM lainnya yang dilaksanakan secara 

berkesinambungan dengan tujuan agar tercipta 

SDM yang berkualitas dan handal dalam segala 

aspek sehingga pada akhirnya akan memberikan 

nilai tambah sebagai tolok ukur keberhasilan 

bisnis.  

Budaya Kerja sebagai pedoman seluruh 

karyawan Bank dalam melaksanakan tugas 

sehari-hari, diterapkan secara konsisten agar 

mempunyai pola pikir, perilaku dan sikap tindak 

yang berjalan seiring dengan Kode Etik dan 

produktivitas sesuai tujuan Bank. Beberapa 

upaya yang akan dilakukan, antara lain dengan 

meningkatkan sadar risiko (risk awareness) dan 

budaya kepatuhan, pengembangan supervisory 

process melalui peningkatan peran dan fungsi 

supervisor dan sosialisasi budaya kerja dan 

standar sikap/pelayanan secara kontinu dan 

konsisten. Budaya kerja akan senantiasa 

dievaluasi dan disempurnakan untuk lebih efektif 

dan efisien. 

 Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern 

Penerapan manajemen risiko dan sistem 

pengendalian intern mencakup beberapa aspek 

diantaranya pengawasan aktif Dewan Komisaris 

dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan 

penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, 

pengukuran, pemantauan dan pengendalian 

risiko serta sistem informasi manajemen risiko, 

dan sistem pengawasan internal. 

Bank Jasa Jakarta akan senantiasa menerapkan 

manajemen risiko dan system pengendalian 

intern secara efektif yang disesuaikan dengan 

tujuan, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha 

Bank. Penerapan tersebut berpedoman pada 

persyaratan dan tata cara sebagaimana 

ditetapkan dalam Peraturan Otoritas. 

Dalam implementasi keuangan berkelanjutan, Bank 

Jasa Jakarta mengarahkan pada 3 (tiga) prioritas 

utama yang akan dituangkan dalam Rencana Aksi 

Keuangan Berkelanjutan baik Jangka Panjang 

maupun Jangka Pendek, yaitu: 

1. Pengembangan kapasitas intern. 
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2. Penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata 

kelola, dan/atau standar prosedur operasional 

(standard operating procedure) sesuai dengan 

prinsip penerapan Keuangan Berkelanjutan. 

3. Pengembangan produk dan/atau jasa Keuangan 

Berkelanjutan, termasuk peningkatan portofolio 

pembiayaan, investasi atau penempatan pada 

instrumen keuangan atau proyek yang sejalan 

dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan. 

Rencana pelaksanaan ketiga prioritas tersebut 

dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi 

keuangan, struktur, dan kompleksitas Bank Jasa 

Jakarta. 

Pengembangan
kapasitas intern

Penyesuaian organisasi, 
manajemen risiko, tata

kelola dan SOP

Pengembangan produk
dan/atau jasa Keuangan

Berkelanjutan

Dalam menerapkan keuangan berkelanjutan, Bank 

Jasa Jakarta berpedoman pada prinsip keuangan 

berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK No. 

51/POJK.3/2017 tentang Penerapan Keuangan 

Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten 

dan Perusahaan Publik. Prinsip-prinsip tersebut 

meliputi:  

 Investasi Bertanggung jawab 

Bank Jasa Jakarta menyediakan produk dan 

layanan keuangan untuk kegiatan usaha yang 

berwawasan lingkungan dan inklusif melalui 

pembiayaan UMKM. 

 Strategi dan Praktik Bisnis Berkelanjutan 

Strategi bisnis Bank Jasa Jakarta diselaraskan 

dengan keberlanjutan jangka panjang melalui visi 

menjadi ‘Bank Ritel yang Andal dan Terpercaya’. 

Strategi pengembangan usaha mencakup 

pengembangan  produk  dan  layanan  keuangan  

 Pengelolaan Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup  

Bank Jasa Jakarta akan senantiasa memastikan 

bahwa risiko sosial dan lingkungan hidup dikelola 

sesuai peraturan perundangan melalui evaluasi 

yang dilakukan kepada debitur. 

 Tata Kelola 

Aspek sosial dan lingkungan hidup akan 

diintegrasikan ke dalam tata kelola Bank Jasa 

Jakarta dengan menyesuaikan kebijakan dan 

prosedur. 

 Komunikasi yang Informatif 

Komunikasi kepada pemangku kepentingan akan 

dilakukan   melalui   berbagai   media   termasuk   

menerbitkan laporan keberlanjutan di tahun 

2021. 

 Inklusif 

Bank Jasa Jakarta menyediakan produk dan 

layanan keuangan yang inklusif antara lain 

dengan memanfaatkan teknologi digital melalui 

internet banking dan mobile banking. Fasilitas 

kredit untuk segmen bawah disediakan melalui 

kredit kepada sektor ritel (UMKM). 

 Pengembangan Sektor Unggulan Prioritas 

Sebagian besar pembiayaan yang dilakukan Bank 

Jasa Jakarta selama 5 tahun terakhir sejalan 

dengan program pemerintah untuk 

menggalakkan sektor ritel, khususnya 

perdagangan. 

 Koordinasi dan Kolaborasi 

Dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan 

berkelanjutan dapat dilaksanakan secara efektif  
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Strategi dan
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dan Lingkungan
Hidup

Tata Kelola
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yang Informatif

Inklusif

Pengembangan
Sektor Unggulan

Prioritas

Koordinasi dan
Kolaborasi

dan tepat sasaran, Bank Jasa Jakarta akan 

senantiasa berkoordinasi dengan Otoritas dan 

Pihak Ketiga lainnya terkait dengan inisiatif 

keuangan berkelanjutan di Indonesia. 

 

Mempertimbangkan bahwa penerapan keuangan 

berkelanjutan pada Bank melibatkan berbagai fungsi 

manajemen pada berbagai level, maka dalam 

pelaksanaan keuangan berkelanjutan ini semua unit 

kerja yang terkait dilibatkan, baik dari sisi 

penanggung jawab, koordinator, penyusun & 

monitoring, penerapan, evaluasi, pelaporan dan 

supporting, termasuk namun tidak terbatas pada 

tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab 

masing-masing. Demikian pula dengan peran Direksi,  

secara kolektif bertanggung jawab atas implementasi 

dan pengawasan penerapan keuangan 

berkelanjutan. 

Bank Jasa Jakarta memahami bahwa pengembangan 

kapasitas intern bank merupakan salah satu hal yang 

menentukan keberhasilan dari keuangan 

berkelanjutan ini. Untuk itu, sumber daya manusia 

(SDM) dalam instansi perbankan harus memiliki 

pemahaman yang memadai dan  mampu   menerap- 

kan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan. 

Pengetahuan dan kemampuan SDM yang cukup 

dibutuhkan untuk memahami konsep keuangan 

berkelanjutan tersebut dan untuk itu berbagai upaya 

untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi 

SDM dalam keuangan berkelanjutan akan terus 

dilakukan. 

Mempertimbangkan komitmen Bank Jasa Jakarta 

tersebut diatas, maka pelaksanaan program 

keuangan berkelanjutan ini menjadi “concern” dari 

Top Manajemen dan untuk memastikan program 

keuangan berkelanjutan ini dapat dilaksanakan 

dengan baik dan konsisten, maka penanggung jawab 

terhadap pelaksanaan program keuangan 

berkelanjutan   berada   pada  level  anggota  Direksi 
14 
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dengan melibatkan unit kerja terkait . 

Penerapan Teknologi Informasi membawa 

perubahan dalam kegiatan operasional dan 

pengelolaan data Bank sehingga dapat dilakukan 

secara lebih efisien dan efektif serta memberikan 

informasi secara lebih akurat dan cepat. 

Perkembangan produk perbankan berbasis teknologi 

diantaranya berupa Layanan Perbankan Elektronik 

(Electronic Banking) dan layanan perbankan digital 

(digital banking), lebih memudahkan nasabah untuk 

melakukan transaksi perbankan secara non tunai 

setiap saat melalui jaringan elektronik. Selain itu 

penggunaan jasa pihak ketiga dalam penyediaan 

sistem dan pelayanan Bank semakin meningkat pula. 

Menyadari pentingnya peran Teknologi Informasi 

bagi bisnis perbankan, Bank Jasa Jakarta senantiasa 

meningkatkan infrastruktur Teknologi Informasi guna 

mengimbangi kebutuhan nasabah yang terus 

berkembang. Langkah ini penting sebagai bagian dari 

upaya untuk meningkatkan keamanan, ketersediaan, 

keandalan dan skalabilitas sistem teknologi informasi 

Bank Jasa Jakarta. Sasaran strategis Teknologi Sistem 

Informasi Bank Jasa Jakarta dimasa yang akan datang 

diharapkan dapat menghubungkan teknologi 

informasi secara dinamis sesuai dengan kebutuhan 

bisnis berdasarkan standar kualitas yang memadai. 

Dalam bisnis perbankan, kerjasama dengan pihak 

eksternal (vendor) merupakan keniscayaan, baik 

dengan Otoritas maupun pihak ekternal lainnya. 

Proses bisnis perbankan yang dijalankan Bank Jasa 

Jakarta selama ini telah memanfaatkan berbagai 

pemasok barang dan jasa terutama untuk 

mendukung operasional perbankan, termasuk di 

dalamnya layanan pemasok alat tulis dan kantor, 

komunikasi, jasa teknologi informasi, jasa konsultasi 

dan jasa lainnya.  

Dalam penerapan keuangan berkelanjutan, 

kerjasama dengan pihak ekternal tetap akan 

dilanjutkan, namun tentunya harus memenuhi 

beberapa aspek sebagaimana diatur dalam 

ketentuan Otoritas, antara lain: 

 Evaluasi  menyeluruh   terkait  kesesuaian  pihak  

eksternal (vendor), kontrak, lisensi, dan produk 

yang diperoleh terhadap sistem yang ada; 

 Perbandingan penawaran dengan persyaratan 

yang ada dan antar sesama penawaran; 

 Pengkajian kondisi keuangan pihak eksternal 

(vendor) dan komitmennya terhadap pelayanan; 

dan 

 Evaluasi kontrak sebelum ditandatangani oleh 

manajemen. 

Dalam upaya untuk menciptakan komunikasi yang 

informatif, maka Bank Jasa Jakarta telah menyiapkan 

dan menyediakan laporan yang informatif mencakup 

strategi, tata kelola, kinerja dan prospek 

perusahaan/lembaga. Laporan yang disajikan 

tentunya harus memenuhi ketentuan diantaranya 

mudah dipahami, dapat dipertanggungjawabkan dan 

disampaikan melalui media komunikasi yang efektif 

dan dapat dijangkau oleh seluruh pemangku 

kepentingan. Komunikasi yang informatif merupakan 

prinsip yang mendasari Bank Jasa Jakarta dalam 

penerapan keuangan yang berkelanjutan, termasuk 

komunikasi kepada pemangku kepentingan. 

Dalam penerapan manajemen risiko terkait 

keuangan berkelanjutan, Bank Jasa Jakarta selalu 

mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam 

mengelola segala jenis risiko sebagai wujud 

komitmen Bank Jasa Jakarta dalam menjalankan 

praktik tata kelola perusahaan yang baik. Untuk 

memitigasi berbagai risiko yang dihadapi, Bank Jasa 

Jakarta akan melakukan evaluasi terhadap strategi, 

organisasi, kebijakan dan prosedur, serta 

infrastruktur manajemen risiko untuk memastikan 

bahwa seluruh risiko yang dihadapi oleh Bank dapat 

diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan 

dilaporkan dengan benar. 

Bank Jasa Jakarta telah merumuskan kembali strategi 

manajemen risiko sesuai strategi bisnis secara 

keseluruhan dengan memperhatikan risk appetite 

dan toleransi risiko. Strategi manajemen risiko ini di-

susun untuk memastikan bahwa eksposur risiko Bank 

Jasa Jakarta dikelola secara terkendali. 
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Topik Material Alasan Pemilihan Topik Pengung-
kapan 

Dampak 

Intern Ekstern 

Topik Ekonomi 

Kinerja Ekonomi Menggambarkan pencapaian/ kinerja 
Bank Jasa Jakarta. 

GRI 201-1 Pemegang Saham, 
Karyawan 

Nasabah, Mitra 
Kerja, Investor, 

Regulator 

Dampak Ekonomi 
Tidak Langsung 

Menggambarkan komitmen dan 
manfaat atas keberadaan Bank Jasa 
Jakarta bagi masyarakat. 

GRI 203-1 Pemegang Saham, 
Karyawan 

Nasabah, Mitra 
Kerja, Investor, 

Regulator 

Topik Sosial 

Karyawan Menggambarkan komitmen Bank Jasa 
Jakarta tentang pentingnya 
pengelolaan karyawan. 

GRI 401-1 Pemegang Saham, 
Karyawan 

Nasabah, 
Masyarakat, 

Investor, 
Regulator 

Kesehatan & 
Keselamatan Kerja 

Menggambarkan komitmen Bank Jasa 
Jakarta dalam menyediakan tempat 
kerja yang aman dan nyaman 
sehingga pegawai lebih produktif dan 
berkomitmen. 

GRI 403-4 Pemegang Saham, 
Karyawan 

Nasabah, 
Masyarakat, 

Investor, 
Regulator 

Pendidikan & 
Pelatihan 

Menggambarkan komitmen Bank Jasa 
Jakarta dalam upaya meningkatkan 
kompetensi karyawan. 

GRI 404-1 Pemegang Saham, 
Karyawan 

Nasabah, 
Masyarakat, 

Investor, 
Regulator 

Kepatuhan Sosial 
Ekonomi 

Menggambarkan komitmen Bank Jasa 
Jakarta dalam mentaati peraturan 
tentang sosial ekonomi. 

GRI 419-1 Pemegang Saham, 
Karyawan 

Nasabah, 
Masyarakat, 

Investor, 
Regulator 

Topik Lingkungan 

Energi Menggambarkan kepedulian Bank 
Jasa Jakarta terhadap pengelolaan 
energi. 

GRI 302-1 Pemegang Saham, 
Karyawan 

Masyarakat, 
Investor, 
Regulator 

Air Menggambarkan kepedulian Bank 
Jasa Jakarta terhadap pengelolaan 
sumber daya air. 

GRI 303-1 Pemegang Saham, 
Karyawan 

Masyarakat, 
Investor, 
Regulator 

Emisi Menggambarkan kepedulian Bank 
Jasa Jakarta terhadap emisi gas 
rumah kaca 

GRI 305-1 Pemegang Saham, 
Karyawan 

Masyarakat, 
Investor, 
Regulator 

LAPORAN KEBERLANJUTAN 

Topik material dalam Laporan Keberlanjutan ini 

adalah topik-topik yang telah prioritaskan organisasi 

untuk dicantumkan dalam laporan. Dimensi yang 

digunakan untuk menentukan prioritas, antara lain, 

adalah dampak bagi ekonomi, lingkungan, dan sosial. 

Melalui Laporan Keberlanjutan ini, diharapkan para 

pemangku kepentingan, meliputi nasabah, pemasok, 

 

karyawan, pemegang saham dan pemangku 

kepentingan lainnya, dapat mengetahui komitmen 

dan kontribusi Bank Jasa Jakarta dalam upaya 

pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(Sustainable Development Goals/ SDG’s), 

sebagaimana disampaikan dalam Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017  
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Laporan penerapan keuangan keberlanjutan ini 

merupakan pertama kali bagi Bank Jasa Jakarta sejak 

berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 

No. 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan 

Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, 

dan Perusahaan Publik.  

TUJUAN RENCANA KEBERLANJUTAN 

Sesuai dengan POJK No. 51/POJK.3/2017 tentang 

Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga 

Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, dalam 

implementasi Keuangan Berkelanjutan, Bank Jasa 

Jakarta secara bertahap akan mengadopsi dan 

menginternalisasikan 8 (delapan) prinsip Keuangan 

Berkelanjutan ke dalam visi, misi, rencana strategis, 

dan program kerja. Hal ini berarti, ke depan Bank Jasa 

Jakarta tidak lagi menjalankan strategi dan operasi 

bisnis dengan cara business as usual tetapi sebagai 

bagian dari implementasi Keuangan Berkelanjutan. 

Secara umum, tujuan penerapan keuangan 

berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK 

tersebut di atas, antara lain: 

 Menyediakan sumber pendanaan yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan pem-

bangunan berkelanjutan dan pendanaan terkait 

perubahan iklim dalam jumlah yang memadai; 

 Meningkatkan daya tahan dan daya saing Bank 

melalui pengelolaan risiko sosial dan Lingkungan 

Hidup yang lebih baik dengan cara 

mengembangkan produk dan/atau jasa 

keuangan  yang  menerapkan  prinsip  Keuangan 

Berkelanjutan sehingga mampu berkontribusi 

positif pada stabilitas sistem keuangan; 

 Mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi dan 

mencegah kerusakan Lingkungan Hidup, 

menjaga keanekaragaman hayati, dan 

mendorong efisiensi pemanfaatan energi dan 

sumber daya alam; dan  

 Mengembangkan produk dan/atau jasa 

keuangan yang menerapkan prinsip Keuangan 

Berkelanjutan.  

Secara khusus, RAKB yang disusun ini memberikan 

arahan strategis bagi Bank Jasa Jakarta dalam 

mengembangkan portofolio pembiayaan untuk 

kegiatan usaha berkelanjutan dan perubahan-

perubahan yang akan dilakukan Bank Jasa Jakarta 

terhadap proses bisnis dan manajemen risiko yang 

relevan dalam rangka mengintegrasikan   

pengelolaan risiko Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola 

(LST) dalam kegiatan usaha bank. Dengan demikian, 

RAKB ini dapat digunakan untuk: 

 Memastikan tersedianya pembiayaan 

berkelanjutan pada nasabah UMKM dan Non 

UMKM termasuk untuk kegiatan usaha 

berwawasan lingkungan 

 Meningkatkan kompetensi dan keterampilan 

internal untuk menerapkan keuangan 

berkelanjutan di Bank Jasa Jakarta. 

 Mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan 

tata kelola (LST) dalam kegiatan operasional 

bank. 

 

Solid, Sehat dan Tumbuh Berkelanjutan 
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PENYUSUNAN KEUANGAN BERKELANJUTAN 

Penyusunan RAKB merupakan aksi nyata Bank Jasa 

Jakarta dalam penerapan keuangan berkelanjutan 

dengan mengembangkan praktik manajemen risiko 

yang mendukung keuangan berkelanjutan, seperti 

diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

(POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan 

Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa 

Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Dalam 

menyusun RAKB, Bank Jasa Jakarta melakukan 

berbagai tahapan, diantaranya melakukan gap 

analysis dengan melakukan review terhadap 

kebijakan, proses, serta aktivitas yang berjalan di 

Bank dengan ketentuan regulasi, termasuk namun 

tidak terbatas pada penetapan metodologi untuk 

menentukan sektor prioritas dan strategi dalam 

implementasi keuangan berkelanjutan. 

Proses penyusunan RAKB telah melibatkan unit kerja 

terkait di bawah koordinasi Direktur Kepatuhan dan 

dalam prosesnya dibagi dalam 4 tahap, yaitu: 

 Pemahaman RAKB 

Proses pemahaman keuangan berkelanjutan 

perlu dilakukan untuk mengetahui, mengerti dan 

memahami terkait dengan konsep, pemikiran 

dan penerapan dari keuangan berkelanjutan 

secara komprehensif. Proses pemahaman 

keuangan berkelanjutan ini, dilaksanakan melalui 

beberapa aktivitas, antara lain: 

 Sosialisasi 

Proses sosialisasi yang diikuti bukan hanya 

dari sisi ketentuan (regulasi) terkait 

keuangan berkelanjutan, tetapi dari sisi 

konsep, pemikiran, spirit dan penerapan  

keuangan berkelanjutan itu sendiri, baik 

yang diselenggarakan oleh Otoritas (OJK), 

IFC, Perbanas, dll. 

 Internalisasi 

Proses internalisasi dilakukan oleh masing-

masing personel yang telah mengikuti 

kegiatan sosialisasi keuangan berkelanjutan, 

dalam berbagai forum dan kesempatan yang 

melibatkan Pengurus (Direksi dan Dewan 

Komisaris), jajaran manajemen (pejabat 

pimpinan) dan staf/karyawan, antara lain 

forum rapat rutin manajemen dan 

training/pelatihan/workshop yang 

diselenggarakan Bank Jasa Jakarta. 

 Benchmark 

Proses benchmarking dilakukan dengan 

mempelajari dan mengevaluasi pelaksanaan 

keuangan berkelanjutan yang dilakukan oleh 

bank-bank lain. Laporan keuangan 

berkelanjutan dari bank-bank lain menjadi 

referensi dalam proses penyusunan RAKB 

baik terkait konsep, pemikiran, tata kelola, 

strategi dan penerapan keuangan 

berkelanjutan. 

 Gap Analysis 

Setelah proses pemahaman keuangan 

berkelanjutan dianggap cukup, maka proses 

selanjutnya adalah melakukan gap analysis yang 

digunakan untuk menentukan langkah-langkah 

apa yang perlu diambil untuk penerapan 

keuangan berkelanjutan dari kondisi saat ini ke 

kondisi yang diinginkan.  

 Existing dan Regulasi 

Gap analysis sebagai metode, digunakan 

sebagai alat evaluasi bisnis yang 

menitikberatkan pada kesenjangan kondisi 

keuangan berkelanjutan saat ini dengan 

kondisi keuangan berkelanjutan  yang ditar- 
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getkan sesuai dengan ketentuan otoritas. 

 Alternatif Strategi 

Gap analysis juga digunakan untuk 

mengidentifikasi tindakan-tindakan apa saja 

yang diperlukan untuk mengurangi 

kesenjangan atau mencapai kinerja yang 

diharapkan pada masa datang. Lebih dari itu 

analisis ini juga memperkirakan waktu, biaya, 

dan sumberdaya yang dibutuhkan untuk 

mencapai keadaan perusahaan yang 

diharapkan. 

Gap analysis yang dilakukan Bank Jasa Jakarta, 

pada dasarnya terdiri dari tiga komponen faktor 

utama yaitu:  

1. Daftar karakteristik (seperti atribut, 

kompetensi, tingkat kinerja) dari situasi 

sekarang (apa yang ada saat ini). 

2. Daftar apa yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan masa depan yaitu keuangan 

berkelanjutan (apa yang harus), dan  

3. Daftar kesenjangan apa yang ada dan perlu 

diisi. 

kan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 

baik Jangka Panjang maupun Jangka Pendek, 

yaitu: 

1. Pengembangan kapasitas intern. 

2. Penyesuaian organisasi, manajemen risiko, 

tata kelola, dan/atau standar prosedur 

operasional (standard operating procedure) 

sesuai dengan prinsip penerapan Keuangan 

Berkelanjutan. 

3. Pengembangan produk dan/atau jasa 

Keuangan Berkelanjutan, termasuk 

peningkatan portofolio pembiayaan, 

investasi atau penempatan pada instrumen 

keuangan atau proyek yang sejalan dengan 

penerapan Keuangan Berkelanjutan. 

Dalam tahap ini juga dirumuskan inisiatif strategi 

keuangan berkelanjutan baik jangka pendek 

maupun jangka panjang sesuai dengan kondisi 

keuangan, struktur, skala dan kompleksitas 

usaha Bank Jasa Jakarta. Inisiatif strategis yang 

dilakukan Bank Jasa Jakarta dalam 5 tahun ke 

depan (road map), secara umum dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Persiapan Implementasi Awal Implementasi Lanjutan

2019 2020 - 2023 2024 -2025

Pengembangan SDM Lanjutan

Pengembangan Portofolio

Pengawasan & Pelaporan

Edukasi Nasabah

Pengembangan produk dan/atau jasa 

Keuangan Berkelanjutan

Pengembangan kapasitas intern

Penyesuaian organisasi, manajemen risiko, 

tata kelola dan SOP

Keterangan

Program 

Prioritas

Persiapan Dalam Rangka Penyusunan RAKB 

2020 -2024

Penyesuaian TSI & Pelaporan

Penyesuaian Klasifikasi Kegiatan Usaha 

Bank

Inisiasi Portofolio

Desain, Pengembangan dan Inovasi Produk

Insiatif Strategis

Penyesuaian Kebijakan, Sistem & Prosedur

Penyusunan RAKB Jangka Panjang & 

Jangka Pendek

Penyesuaian Kebijakan, Sistem & Prosedur

Pengelolaan Lingkungan Internal Ramah 

Lingkungan

Edukasi Intern Pengembangan SDM

 Perumusan RAKB 

Berdasarkan gap analysis yang dilakukan, tahap 

selanjutnya adalah penentuan prioritas 

berdasarkan 3 prioritas sesuai ketentuan yang 

berlaku. Dalam implementasi keuangan 

berkelanjutan, Bank Jasa Jakarta mengarahkan 

pada 3 (tiga) prioritas utama yang akan dituang- 

 RAKB 

Tahap akhir dari RAKB ini adalah proses 

persetujuan dari Direksi dan Dewan Komisaris 

sebagai bentuk pertanggung-jawaban secara 

kolektif atas implementasi dan pengawasan 

penerapan keuangan berkelanjutan.  
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TATA KELOLA KEBERLANJUTAN 

Bank Jasa Jakarta menyakini bahwa pencapaian 

kinerja yang baik dapat terus dipertahankan secara 

berkelanjutan dalam jangka panjang, jika Bank dapat 

melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance (GCG) secara konsisten dengan baik dan 

benar. Oleh karena itu, bagi Bank, implementasi GCG 

sudah merupakan suatu kebutuhan untuk menjaga 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Bank 

kepada publik. 

Bank Jasa Jakarta sebagai lembaga perbankan 

berkomitmen untuk menerapkan prinsip kehati-

hatian (prudential banking) dan secara konsisten 

mengedepankan etika dan integritas dalam 

pengelolaan Bank dengan tujuan untuk mendorong 

peningkatan kinerja, memberikan jaminan 

dipenuhinya hak-hak para pemangku kepentingan 

(stakeholders), serta meningkatkan kepatuhan 

terhadap peraturan perundangundangan yang 

berlaku umum pada industri perbankan. 

Pengembangan GCG yang selaras dengan best 

practices akan mendorong perusahaan untuk 

menerapkan sistem pengendalian intern dan 

manajemen risiko yang dapat menjamin penerapan 

prinsip-prinsip  GCG  secara baik  dan  benar.   Selain 

daripada itu, pengembangan GCG diharapkan dapat 

memberikan perlindungan yang memadai dan 

perlakuan yang adil kepada seluruh pemangku 

kepentingan lain, melalui peningkatan stakeholder 

value secara maksimal. 

Dalam menerapkan tata kelola, Bank Jasa Jakarta 

memiliki pedoman Tata Kelola Perusahaan yang 

memuat prinsip-prinsip dasar dan pokok-pokok 

pedoman pelaksanaan tata kelola yang sangat 

diperlukan dalam rangka: 

1. mendorong pengelolaan Bank Jasa Jakarta 

secara profesional, transparan dan efisien, serta 

memberdayakan fungsi dan meningkatkan 

kemandirian Dewan Komisaris, Direksi dan 

Rapat Umum Pemegang Saham. 

2. mendorong pemegang saham, anggota Dewan 

Komisaris dan anggota Direksi agar dalam 

membuat keputusan dan menjalankan 

tindakannya dilandasi nilai moral yang tinggi dan 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

3. mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung 

jawab sosial Bank Jasa Jakarta terhadap pihak- 
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pihak terkait dan lingkungan di sekitar Bank Jasa 

Jakarta.    

1. meningkatkan daya saing Bank Jasa Jakarta yang 

kuat secara nasional. 

2. mengoptimalkan nilai-nilai perusahaan bagi 

pemegang saham dengan cara meningkatkan 

prinsip keterbukaan, akuntabilitas, 

responsibilitas, independensi serta kesetaraan 

dan kewajaran.  

Penerapan tata kelola di Bank Jasa Jakarta dilakukan 

pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi 

dengan berpedoman pada ketentuan berlaku yang 

diwujudkan dalam: 

a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan 

Komisaris dan Direksi. 

b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-

komite dan satuan kerja yang menjalankan 

fungsi pengendalian intern bank. 

c. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal 

dan auditor eksternal. 

d. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem 

pengendalian internal. 

e. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan 

penyediaan dana besar. 

f. Rencana strategis Bank. 

g. Transparansi kondisi keuangan dan non 

keuangan Bank. 

Bank Jasa Jakarta telah melakukan self assessment 

secara komprehensif dan terstruktur terhadap ketiga 

aspek governance, yaitu governance structure, 

governance process dan governance outcome. Hasil 

penilaian sendiri (self assessment) pelaksanaan Good 

Corporate Governance (GCG) selama tahun 2020, 

yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan No.55/POJK.03/2016 tentang penerapan 

Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran 

Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 

tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, 

dikategorikan ke dalam “Peringkat 2” (“Baik”). Hal 

tersebut mencerminkan bahwa Bank Jasa Jakarta 

telah melakukan penerapan GCG yang secara umum 

Baik dan hal ini tercermin dari pemenuhan yang 

memadai atas prinsip-prinsip GCG. Apabila terdapat 

kelemahan dalam penerapan prinsip GCG, maka 

secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan 

dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh 

manajemen Bank Jasa Jakarta. 

Efektivitas penerapan corporate governance (tata 

kelola) selama ini tercermin dari adanya keselarasan 

dari ketiga aspek governance system yaitu 

governance structure, governance process dan 

governance outcome.  

 Governance structure terkait dengan kecukupan 

struktur dan infrastruktur tata kelola agar proses 

penerapan prinsip tata kelola yang baik 

menghasilkan outcome yang sesuai dengan 

harapan pemangku kepentingan (stakeholders). 

 Governance process terkait dengan proses 

penerapan prinsip tata kelola yang baik yang 

didukung oleh kecukupan struktur dan 

infrastruktur tata kelola sehingga menghasilkan 

outcome yang sesuai dengan harapan pemangku 

kepentingan.  

 Governance outcome mencerminkan sejauh 

mana penerapan governance process dan 

dukungan yang memadai dari governance 

structure. Sebaliknya, permasalahan pada 

governance structure mengakibatkan timbulnya 

kelemahan pada governance process. 

Selanjutnya, adanya kelemahan pada 

governance process berdampak pada 

governance outcome. 

a. Aspek governance structure  

 Struktur dan infrastruktur tata kelola Bank Jasa 

Jakarta telah memenuhi ketentuan yang berlaku 

untuk mendukung pelaksanaan prinsip Good 

Corporate Governance (GCG). Struktur tata kelola 

Bank Jasa Jakarta yang terdiri dari Dewan Komisaris, 

Direksi dan Komite memiliki kompetensi dalam 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Bank 

Jasa Jakarta juga telah memiliki struktur organisasi 

yang memadai untuk mendukung penerapan 

manajemen risiko dan pengendalian internal yang 

baik dengan telah dibentuknya Satuan Kerja Audit 

Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja 

Kepatuhan serta Komite Manajemen Risiko. 

Sementara, infrastruktur tata kelola Bank Jasa 

Jakarta yang meliputi Kebijakan Tata Kelola 

Perusahaan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan 

Komisaris, Direksi dan Komite serta kebijakan dan 

prosedur, telah memadai dan senantiasa 

disempurnakan sesuai dengan perkembangan bisnis 

Bank Jasa Jakarta. 
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b. Aspek governance process  

Proses pelaksanaan prinsip GCG berjalan efektif 

tercermin antara lain dari fungsi pengawasan Dewan 

Komisaris melalui pelaksanaan rapat Dewan 

Komisaris dan Komite. Direksi telah melaksanakan 

prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha 

Bank Jasa Jakarta melalui penerapan budaya 

kepatuhan, manajemen risiko dan pengendalian 

internal yang kuat serta pemenuhan aspek 

transparansi. Di bidang manajemen risiko, Bank Jasa 

Jakarta secara berkelanjutan terus meningkatkan 

kualitas penerapan manajemen risiko. Bank telah 

menerapkan sistem pengendalian internal melalui 

pengendalian 3 lapis (three lines of defence) dan 

dalam upaya untuk memperkuat fungsi Internal 

Audit dalam menjalankan perannya, Satuan Kerja 

Audit Intern telah melakukan pengembangan 

metodologi audit berdasarkan Risk Based Audit. 

c. Aspek governance outcome  

Melalui proses pelaksanaan prinsip GCG yang 

didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur 

tata kelola Bank Jasa Jakarta, antara lain pelaksanaan 

tugas, tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi 

serta Komite, pengendalian internal dan penerapan 

manajemen risiko yang kuat, penerapan budaya 

kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam 

kegiatan operasional Bank Jasa Jakarta serta 

pemenuhan aspek transparansi laporan keuangan 

dan non keuangan, telah mendorong kinerja Bank 

Jasa Jakarta yang positif selama ini. 

Transparansi Pelaksanaan Good Corporate 

Governance 

Struktur organ GCG Bank Jasa Jakarta berpedoman 

pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas, khususnya terkait dengan organ 

perusahaan. Struktur tata kelola meliputi struktur 

dan infrastruktur. Struktur terdiri dari Organ 

Perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, sesuai dengan 

Two-tier Board System yang memisahkan antara 

fungsi supervisory board dan managing board. 

Struktur juga didukung dengan Unit Kerja yang 

Independen yaitu Kepatuhan, Audit Intern dan 

Manajemen Risiko. Sementara itu, infrastruktur 

meliputi kebijakan dan prosedur kerja Bank, Sistem 

Informasi Manajemen serta tugas pokok dan fungsi 

masing-masing struktur organisasi.  

 

Organ GCG dalam menjalankan fungsinya senantiasa 

berpedoman pada ketentuan yang berlaku atas dasar 

prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai 

independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan 

tanggung jawabnya. Semua organ organisasi dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya semata-

mata untuk kepentingan Bank Jasa Jakarta. Secara 

umum, pembagian tugas dan tanggung jawab yang 

jelas antar organ/unit kerja di Bank Jasa Jakarta telah 

mencerminkan adanya penerapan prinsip check and 

balance serta sistem pengendalian internal yang 

baik.  

A. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

RUPS merupakan organ Bank Jasa Jakarta dengan 

kewenangan yang tidak dapat didelegasikan atau 

diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. 

RUPS merupakan forum untuk pertanggungjawaban 

kinerja Dewan Komisaris dan Direksi serta untuk 

menentukan hal-hal strategis Bank Jasa Jakarta yang 

memerlukan persetujuan dari pemegang saham 

sesuai dengan batasan kewenangannya. RUPS dapat 

menjadi media komunikasi antara Direksi dan Dewan 

Komisaris dengan para pemegang saham Bank Jasa 

Jakarta melalui kesempatan untuk mengemukakan 

pendapat dan memberikan suara dalam proses 

pengambilan keputusan penting yang menyangkut 

pengembangan Bank Jasa Jakarta. Dalam 

pelaksanaannya, RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan 

RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan wajib 

diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 

bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan RUPS 

Luar Biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai 

kebutuhan. 

B. Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang 

bertugas melakukan pengawasan secara umum 

dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan 

peraturan atau perundang-undangan yang berlaku 

serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan 

Komisaris juga bertugas untuk memastikan 

terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG 

dalam setiap kegiatan usaha Bank Jasa Jakarta pada 

seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.  

Selain itu, Dewan Komisaris Bank Jasa Jakarta 

bertanggung jawab kepada Pemegang Saham dalam 

hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap 

operasional   Bank  Jasa  Jakarta.  
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Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan 

wewenangnya, Dewan Komisaris memperhatikan 

ketentuan Anggaran Dasar Bank Jasa Jakarta, 

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, 

serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Per 31 Desember 2020, susunan Dewan Komisaris 

Bank Jasa Jakarta, terdiri dari: 

Presiden Komisaris :  Iskandar Widyadi 

Komisaris Independen :  Mintolo Hardiyanto 

Komisaris Independen :  Julianti Tatan 

C. Direksi 

Direksi merupakan Organ Perseroan yang berwenang 

dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank 

Jasa Jakarta untuk kepentingan Bank Jasa Jakarta 

yang berdasarkan dengan ketentuan Anggaran Dasar. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib 

mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan 

pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban 

dan pencapaian tujuan Bank Jasa Jakarta. Direksi 

harus mematuhi Anggaran Dasar Bank Jasa Jakarta 

dan peraturan perundang-undangan serta wajib 

melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, 

efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, 

pertanggungjawaban serta kewajaran.  

Setiap anggota Direksi Bank Jasa Jakarta  

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan 

itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, 

dengan mengindahkan perundang-undangan yang 

berlaku. Masing-masing Direksi melaksanakan tugas 

dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian 

tugas dan wewenang yang berdasarkan pada Surat 

Keputusan Direksi No. SK/030/DIROP/ VI/19 tanggal 

24 Juni 2019 perihal Pedoman Kerja Direksi. 

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan 

wewenangnya, Direksi memperhatikan ketentuan 

Anggaran Dasar Bank Jasa Jakarta, Pedoman dan Tata 

Tertib Kerja Direksi, serta peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Anggota Direksi Bank Jasa Jakarta per 31 Desember 

2020 berjumlah 5 orang, dengan susunan anggota 

sebagai berikut : 

Presiden Direktur        : Handrie Wirawan 

Wakil Presiden Direktur  :  Emanuela Tanubrata 

Direktur   :  Krisna Chandra 

Direktur Kepatuhan :  Suroso 

Direktur   :  Lie Njoek Lan 

 

D. Pola Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi 

Salah satu faktor kunci keberhasilan dalam 

pengelolaan Perusahaan yang baik adalah hubungan 

antar Organ Perusahaan yang senantiasa memenuhi 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

anggaran dasar serta saling menghargai dan  

menghormati fungsi dan peranan masing-masing 

demi kepentingan Bank Jasa Jakarta. Dalam rangka 

terciptanya hubungan kerja antara Dewan Komisaris 

dan Direksi yang harmonis guna mendukung 

pencapaian kinerja Bank Jasa Jakarta, diperlukan  

adanya pola hubungan kerja yang baik antara Dewan 

Komisaris dan Direksi. 

Pola hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi 

merupakan hubungan yang dilandasi oleh suatu 

mekanisme hubungan kerja yang dapat 

dipertanggungjawabkan, sehingga dalam 

melaksanakan fungsi dan tugasnya Dewan Komisaris 

dan Direksi tidak saling mendominasi dan/atau 

melempar tanggung jawab antara satu dengan yang 

lain serta terwujud sistem pengendalian intern yang 

efektif. Hubungan kerja Dewan Komisaris dengan 

Direksi adalah hubungan check and balances dengan 

tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan Bank 

Jasa Jakarta. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki 

komitmen bersama untuk melakukan tugas masing-

masing sehingga tercapai kelangsungan usaha Bank 

Jasa Jakarta dalam jangka panjang. 

 

 

Dewan Komisaris (kiri-kanan): 

Julianti Tatan (Komisaris), Iskandar Widyadi (Presiden Komisaris), 

Mintolo Hardiyanto (Komisaris) 
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Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan bagi industri perbankan. Pandemi 

Covid-19 berdampak luar biasa pada perekonomian Indonesia. Kebijakan Pemerintah untuk 

membatasi mobilitas masyarakat secara ketat guna mencegah penyebaran Covid-19 telah 

menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Ekonomi Indonesia mengalami 

resesi untuk pertama kalinya sejak krisis moneter di tahun 1998. Pada tahun 2020, perekonomian 

Indonesia tercatat mengalami kontraksi sebesar 2,07% (YoY). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KINERJA EKONOMI 

Jutaan Rp

Keterangan 2020 2019 2018

NERACA

Total Aset 6,367,823  6,057,517  5,761,591  

Kredit 2,717,873  3,583,127  3,951,666  

CKPN Kredit 52,404       29,660       27,685       

Aset Produktif 6,588,693  6,230,367  5,951,293  

Simpanan: 4,738,104  4,498,620  4,304,176  

Giro 294,123     330,918     332,753     

Tabungan 346,383     345,925     307,256     

Deposito Berjangka 4,097,598  3,821,777  3,664,167  

Ekuitas 1,568,208  1,476,760  1,378,343  

PERHITUNGAN LABA RUGI

Pendapatan Bunga 437,815     507,245     465,722     

Beban Bunga 235,660     275,148     231,747     

Pendapatan Bunga Bersih 202,155     232,097     233,975     

Laba Operasional 80,208       128,941     138,393     

Laba Sebelum Pajak 82,030       133,519     140,444     

Laba Bersih 62,452       99,294       103,996     

Laba Bersih Komprehensif 93,360       98,417       102,614     

RASIO KEUANGAN UTAMA

Capital Adequacy Ratio (CAR) 50.00% 37.77% 33.76%

NPL - Gross 2.04% 0.80% 0.66%

NPL - Netto 0.63% 0.13% 0.15%

Return on Assets (ROA) 1.31% 2.25% 2.51%

Return on Equity (ROE) 4.18% 7.08% 8.05%

Laba terhadap Pendapatan 77.86% 77.01% 76.25%

Net Interest Margin 3.09% 3.79% 4.04%

Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BO/PO) 81.92% 74.95% 73.24%

Cost to Income Ratio (CIR) 50.47% 45.12% 42.60%

Loan to Deposit Ratio (LDR) 57.36% 79.65% 91.81%

Pelanggaran/Pelampauan BMPK 0.00% 0.00% 0.00%

Giro Wajib Minimum (GWM) 3.58% 6.67% 6.64%

Di tengah kondisi pandemi Covid-19, sepanjang 

tahun 2020 Bank Jasa Jakarta berhasil menjaga 

rentabilitas dengan membukukan pencapaian laba 

bersih sebesar Rp 62,45 miliar dengan Rasio Imbal 

Hasil Aset (Return on Assets/ROA) dan Imbal Hasil 

Ekuitas (Return on Equity/ROE) masing-masing 

sebesar 1,31% dan 4,18%. Rasio kredit bermasalah  

bruto (Non-Performing Loans) mencapai 2,04% dan 

pencapaian ini jauh lebih baik dibandingkan industri 

perbankan yang mencapai sebesar 3,06%. Rasio 

kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) juga 

terjaga dengan sangat baik sebesar 50,00% pada 

akhir tahun 2020. Tingkat rasio dan risiko Bank Jasa 

Jakarta berada di posisi yang sehat. 
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Pendapatan Bunga Bersih 

Pendapatan bunga bersih Bank Jasa Jakarta 2020 

mencapai Rp 202,16 miliar atau sedikit menurun 

dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 232,10 

miliar. Hal ini disebabkan karena penurunan 

portofolio kredit dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya, sejalan dengan penurunan kebutuhan 

kredit dan keterbatasan alternatif pembiayaan 

karena banyak sektor terdampak serta penyaluran 

kredit yang sangat selektif pada sektor usaha yang 

tidak terdampak.  

Dari sisi suku bunga, suku bunga rata-rata Kredit 

bruto tahun 2020 sebesar 10,00% menurun 

dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 10,68%. 

Suku bunga rata-rata deposito berjangka tahun 2020 

sebesar 5,50% menurun dibandingkan dengan tahun 

2019 sebesar 6,88%. Sementara suku bunga rata-

rata tabungan sedikit naik menjadi 2,96% pada tahun 

2020 dari sebesar 2,80% pada tahun 2019 dan suku 

bunga rata-rata giro turun menjadi sebesar 1,91% 

pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 

sebesar 2,10%.  

Laba Bersih Bank Jasa Jakarta mencapai Rp 62,45 

miliar, menurun jika dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya sebesar Rp 99,29 miliar. Kondisi 

tersebut, berdampak pada tingkat pengembalian 

atas aset (Return on Assets/ROA) dan tingkat 

pengembalian atas ekuitas (Return on Equity/ROE) 

yang masing-masing tercatat sebesar 1,31% dan 

4,18%, menurun dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. 

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) 

Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 

(CKPN) mengacu kepada penerapan regulasi PSAK 71 

yang berlaku sejak 1 Januari 2020, dinilai secara 

individual maupun kolektif di dalam portofolio kredit. 

Bank Jasa Jakarta membentuk CKPN sebesar Rp 

52,40 miliar pada akhir tahun 2020 dan rasio 

cadangan terhadap total kredit bermasalah Bank 

mencapai 94,57%. Sementara itu, sejalan dengan 

peningkatan kredit bermasalah di sektor perbankan 

Indonesia, rasio NPL-gross Bank Jasa Jakarta 

mencapai 2,04% pada tahun 2020 dan pencapaian 

NPL Gross ini jauh lebih baik daripada rata-rata rasio 

NPL industri perbankan Indonesia. 

Laba Sebelum Pajak 

Laba sebelum pajak tahun 2020 mencapai Rp 82,04 

miliar, menurun dari tahun sebelumnya sebesar Rp 

133,52 miliar. Pencapaian laba ini sejalan dengan 

penurunan portofolio kredit dan pembentukan 

beban CKPN selama tahun 2020, sebagai dampak 

multidimensi pandemi Covid-19. 

Total Aktiva 

Pada 31 Desember 2020, total aktiva Bank Jasa 

Jakarta mencapai Rp 6,37 triliun, meningkat 5,20% 

dari periode tahun sebelumnya sebesar Rp 6,06 

triliun. Pertumbuhan total aset tersebut terkait 

dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK). 

Kredit 

Bank Jasa Jakarta senantiasa berpedoman pada 

kebijakan yang ‘prudent’ dengan menyalurkan kredit 

secara selektif serta mempertimbangkan sektor 

usaha dan kualitas debitur dalam upaya menjaga 

kualitas kredit. Sehubungan dengan dampak 

multidimensi pandemi Covid-19 dan kebijakan 

Manajemen yang cukup konservatif terkait 

penyaluran kredit yang dilakukan dengan sangat 

selektif mengingat cukup banyak sektor usaha yang 

terdampak Covid-19, penyaluran kredit Bank Jasa 

Jakarta selama tahun 2020 mencapai Rp 2,72 triliun, 

menurun dibandingkan dengan periode sebelumnya 

sebesar Rp 3,58 triliun. Komposisi penyaluran kredit 

sesuai jenis penggunaan, masing-masing adalah 

modal kerja sebesar 28,71%, investasi sebesar 

43,42% dan konsumsi sebesar 27,87%. 

Berdasarkan sektor ekonomi, portofolio kredit 

kepada sektor rumah tangga memberikan kontribusi 

sebesar 27,87% dari total kredit. Pada umumnya, 

sektor rumah tangga ini meliputi kredit untuk tujuan 

penggunaan konsumsi, antara lain KPR, KPM, dll. 

Sementara itu, untuk sektor perdagangan besar dan 

eceran memberikan kontribusi sebesar 21,04% 

terhadap total kredit dan industri pengolahan 

memberikan kontribusi 11,64% dari total kredit. 

Penyaluran kredit ke sektor UMKM selama tahun 

2020 mencapai 31,38%.  

Penghimpunan Dana 

Dimasa perlambatan ekonomi, posisi pendanaan 

Bank Jasa Jakarta  yang  solid berhasil dipertahankan  
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dengan dana pihak ketiga pada akhir tahun 2020 

tercatat sebesar Rp 4,74 triliun, meningkat 5,32% 

dibandingkan dengan posisi tahun sebelumnya. 

Berdasarkan komposisinya, Deposito berjangka 

memberikan kontribusi 86,48% terhadap total Dana 

Pihak Ketiga, disusul Giro dan Tabungan masing-

masing 6,21% dan 7,31%. 

Ekuitas 

Total ekuitas per akhir tahun 2020 mencapai Rp1,57 

triliun atau meningkat 6,19% dari periode 

sebelumnya sebesar Rp 1,48 triliun. Peningkatan 

ekuitas ini terutama disebabkan oleh peningkatan 

laba tahun berjalan. 

KPMM 

Posisi permodalan dan likuiditas Bank Jasa Jakarta 

tetap terjaga pada posisi yang memadai dengan rasio 

kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) 

sebesar 50,00% dan rasio kredit terhadap pendanaan 

(Loan to Funding Ratio/LFR) sebesar 57,36%. Rasio 

CAR Bank Jasa Jakarta lebih tinggi dari persyaratan 

minimum yang ditetapkan oleh regulator saat ini, 

serta telah berada di atas tingkat yang 

dipersyaratkan dengan menerapkan asumsi buffer 

maksimum pada metode perhitungan BASEL III. 

Pencapaian CAR ini masih jauh di atas level minimum 

yang dipersyaratkan Otoritas sebesar 9% - <10%. 

 

Penyaluran Kredit yang Dihindari 

Penyaluran kredit merupakan bisnis utama Bank Jasa 

Jakarta oleh karena itu isu-isu terkait penyaluran 

kredit berpotensi untuk mempengaruhi tingkat 

kesehatan keuangan secara signifikan. Untuk itu, 

selain memperhatikan aspek ekonomi, Bank Jasa 

Jakarta juga senantiasa menerapkan prinsip kehati-

hatian dalam mengintegrasikan prinsip keuangan 

berkelanjutan yang sejalan dengan pembangunan 

berkelanjutan ke dalam berbagai kebijakan dan 

program, antara lain Bank Jasa Jakarta berupaya 

untuk menghindari penyaluran kredit kepada proyek 

atau usaha yang secara nyata membahayakan 

lingkungan. 

Untuk keberlanjutan usaha serta menjalankan 

prinsip kehati-hatian, Bank Jasa Jakarta secara 

berkala melakukan review kebijakan terkait sektor 

industri yang harus diperhatikan dan/atau dihindari. 

Bank Jasa Jakarta juga telah memiliki kebijakan kredit 

yang perlu dihindari, antara lain; Kredit yang 

kelangsungan (sustainability) usahanya meragukan 

tanpa legalitas usaha serta tanpa pengalaman usaha 

para pemegang saham dan/atau group usaha yang 

bersangkutan. Kredit yang memerlukan keahlian 

khusus yang tidak dimiliki Bank, Kredit kepada 

debitur bermasalah dan/atau macet pada bank lain, 

Sektor pertambangan dan perkebunan (proyek/ 

bisnis inti pertambangan dan lain-lain. 

 
26 



Laporan Penerapan Keuangan Berkelanjutan Tahun 2020 – PT BANK JASA JAKARTA 

 

 

 

Manajemen Bank Jasa Jakarta memahami sepenuhnya bahwa keberadaan dan keberhasilan Bank Jasa 

Jakarta dalam mengembangkan bisnis tidak dapat dipisahkan dari dukungan dan hubungan yang 

harmonis dengan masyarakat sekitarnya. Kepedulian Bank Jasa Jakarta untuk berkontribusi bagi 

masyarakat sekitar diwujudkan dalam program-program tanggung jawab sosial. Bank Jasa Jakarta 

secara aktif memberi kontribusi kepada masyarakat sekitarnya melalui aktivitas tanggung jawab sosial 

perusahaan (Corporate Social Responsibility). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KINERJA SOSIAL 

Bank Jasa Jakarta berkomitmen untuk melaksanakan 

tanggung jawab sosial untuk memberi manfaat 

kepada para pemangku kepentingan, yang 

diwujudkan dalam berbagai program Corporate 

Social Responsibility (CSR). Program-program CSR 

yang dilaksanakan tidak sekedar mengembalikan 

sebagian keuntungan kepada masyarakat, tetapi 

lebih ditekankan untuk mewujudkan hubungan yang 

harmonis dengan alam sekitar, tepatnya komunitas 

dan lingkungan, serta dapat saling memberikan nilai 

tambah kepada semua pihak secara 

berkesinambungan. 

Sepanjang tahun 2020, di tengah kondisi pandemi 

Covid-19, Bank Jasa Jakarta masih tetap menjalankan 

program-program tanggung jawab sosial, di antara- 

nya melalui bidang pendidikan dan kemanusiaan.  

  

Dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan, Bank 

Jasa Jakarta secara konsisten turut berpartisipasi 

aktif mensukseskan program edukasi yang secara 

khusus diarahkan pada pengembangan pengetahuan 

masyarakat di bidang perbankan. Program yang 

dicanangkan oleh Otoritas ini merupakan manifestasi 

dari pilar ke enam Arsitektur Perbankan Indonesia 

yang menetapkan bahwa bank-bank 

bertanggungjawab mendidik masyarakat mengenai 

dasar-dasar perbankan. Di tengah pandemi Covid-19, 

di tahun 2020 Bank Jasa Jakarta sudah melaksanakan 

kegiatan yang terkait dengan program 

literasi/edukasi Perbankan melalui kuliah umum 

secara virtual dengan topik Produk dan Jasa 

Perbankan pada mahasiswa STIE Perbanas Surabaya. 
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PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

Persaingan bisnis di industri perbankan semakin 

ketat di tengah kondisi yang penuh tantangan saat ini 

dan untuk menghadapi persaingan bisnis yang 

semakin kompetitif, dibutuhkan sumber daya 

manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi 

yang baik sehingga mampu menghadapi dan 

memenangkan persaingan. Bank Jasa Jakarta 

meyakini bahwa sumber daya manusia memegang 

peranan penting dalam mendorong kinerja Bank Jasa 

Jakarta selama ini.  

Mempertimbangkan peran strategis sumber daya 

manusia tersebut dan sejalan dengan penerapan 

keuangan berkelanjutan, maka ke depan akan 

dicanangkan program-program peningkatan sumber 

daya manusia yang lebih fokus pada peningkatan 

kualitas sumber daya manusia. Pengembangan 

sumber daya manusia tersebut akan dilaksanakan 

secara berkesinambungan bertujuan agar tercipta 

sumber daya manusia yang berkualitas dan handal 

dalam segala aspek sehingga akan memberikan nilai 

tambah (added value) sebagai tolok ukur 

keberhasilan bisnis keuangan berkelanjutan di 

Indonesia. 

Sesuai dengan RAKB, prioritas utama berupa 

pengembangan kapasitas intern. Hal ini didasari 

pertimbangan bahwa Bank Jasa Jakarta memahami, 

pengembangan kapasitas intern bank merupakan 

salah satu hal yang menentukan keberhasilan dari 

keuangan berkelanjutan ini. Untuk itu, sumber daya 

manusia (SDM) dalam instansi perbankan harus 

memiliki pemahaman yang memadai dan mampu 

menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan. 

 

Dalam pengembangan kapasitas intern ini, hal utama 

yang dilakukan adalah menyiapkan sumber daya 

manusia (SDM) yang memahami dan mampu 

menerapkan prinsip-prinsip Keuangan 

Berkelanjutan.  

Pengembangan SDM juga diarahkan untuk 

mendorong adanya inovasi/pengembangan berbagai 

produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan 

sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan bank 

terhadap nasabah atas produk dan/atau jasa 

Keuangan Berkelanjutan. 

Dalam hal Bank Jasa Jakarta akan menerbitkan 

produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan, maka 

peningkatan kapasitas karyawan perlu ditingkatkan 

untuk lebih memahami karakteristik dan keunggulan 

produk dan/atau jasa dimaksud, khususnya untuk 

karyawan yang terkait dengan unit manajemen 

risiko, pengembangan bisnis, dan pelayanan 

konsumen. 

Bank Jasa Jakarta akan merancang dan 

mengimplementasikan program peningkatan 

kapasitas intern sebelum waktu mulai implementasi.  

Prioritas pengembangan kapasitas intern ini 

ditujukan kepada pengurus (Direksi dan Dewan 

Komisaris) dan karyawan yang bertanggung jawab 

terhadap implementasi Keuangan Berkelanjutan.  

Untuk selanjutnya, target jangka panjang program 

peningkatan kapasitas intern ditujukan untuk seluruh 

karyawan karena keberhasilan implementasi 

Keuangan Berkelanjutan memerlukan dukungan 

seluruh karyawan. 

 

Kegiatan Sosialisasi/ 

Internalisasi Rencana Aksi 

Keuangan Berkelanjutan 
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Dalam menciptakan tempat kerja yang aman dan 

nyaman, Bank Jasa Jakarta tidak hanya 

memperhatikan kebutuhan fisik, namun juga 

dibarengi dengan pemenuhan kebutuhan non-fisik, 

seperti jaminan kesehatan karyawan. Bank Jasa 

Jakarta mengikutsertakan seluruh karyawannya 

menjadi peserta Jaminan Kesehatan melalui BPJS 

Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Program BPJS 

Ketenagakerjaan yang diikuti, antara lain Program 

Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja 

(JKK) dan Jaminan Kematian (JK). Selain itu, 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan 

tanggung jawab bersama antara manajemen dan 

karyawan Bank Jasa Jakarta. Untuk itu, Bank Jasa 

Jakarta telah menetapkan kebijakan pemberian 

tunjangan kesehatan kepada setiap karyawan yang 

nilainya 1 kali penghasilan yang diberikan di akhir 

tahun. 

PELAYANAN NASABAH 
Nasabah merupakan salah satu pemangku utama 

bagi Bank Jasa Jakarta dan keberadaan nasabah 

sangat menentukan perkembangan dan 

keberlangsungan Bank. Bercermin pada pentingnya 

nasabah, maka Bank Jasa Jakarta terus berupaya 

untuk memberikan produk dan layanan terbaik dan 

setara kepada seluruh nasabah. Melalui upaya itu, 

Bank Jasa Jakarta berharap mampu 

mempertahankan, bahkan meningkatkan 

kepercayaan para nasabah, yang pada akhirnya akan 

terwujud kepuasan dan loyalitas di antara nasabah. 

Sehubungan dengan  produk dan layanan, Bank Jasa 

 

 

Jakarta senantiasa memberikan informasi yang jelas 

mengenai produk dan layanan sehingga nasabah 

merasa aman dengan pilihannya. Dengan demikian, 

selama tahun 2020, tidak terdapat dampak negatif 

atas produk dan jasa yang dikeluarkan Bank Jasa 

Jakarta. 

Upaya lain untuk menjaga kepercayaan dan loyalitas 

nasabah adalah senantiasa memberikan 

perlindungan kepada nasabah – termasuk menjaga 

kerahasiaan data, serta menyediakan saluran/ akses 

pengaduan dan memberikan solusi segera. 

Penyediaan saluran pengaduan merupakan salah 

satu cara dan bentuk pelayanan Bank Jasa Jakarta 

kepada nasabah. Dengan saluran yang ada, mereka 

bisa menyampaikan keluhan atau pengaduan yang 

dialaminya sehingga diperoleh solusi terbaik 

secepatnya. Hingga akhir tahun 2020, Bank Jasa 

Jakarta menerima pengaduan sebanyak 28 

pengaduan yang pada umumnya terkait dengan 

sistem pembayaran, dan seluruh pengaduan telah 

terselesaikan dengan baik. 

Bank Jasa Jakarta senantiasa tunduk dan patuh 

terhadap berbagai regulasi, termasuk di dalamnya 

regulasi terkait dengan peraturan di bidang sosial 

dan ekonomi. Di bidang sosial Bank Jasa Jakarta 

tunduk terhadap peraturan tentang 

ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan 

kerja,dan lain-lain. Sedangkan kepatuhan di bidang 

ekonomi, Bank Jasa Jakarta senantiasa bersaing 

secara sehat, antimonopoli, tidak memberikan 

toleransi terhadap penyimpangan dalam 

pengelolaan bisnis, fraud, antikorupsi, dan lain-lain.  
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Bank Jasa Jakarta berkomitmen untuk menerapkan keuangan berkelanjutan dalam menjalankan 

kegiatan usaha. Selain menyalurkan dana untuk kegiatan-kegiatan nasabah yang ramah lingkungan, 

semangat yang sama juga menjadi pedoman dalam menjalankan operasional bank sehari-hari. 

Komitmen itu selaras dengan spirit Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KINERJA LINGKUNGAN HIDUP 

Langkah konkret yang diambil Bank Jasa Jakarta, 

selain menyalurkan dana untuk kegiatan-kegiatan 

nasabah yang ramah lingkungan, Bank Jasa Jakarta 

juga mewujudkan kepedulian lingkungan melalui 

praktik operasional bank yang ramah lingkungan, 

antara lain dengan melakukan penghematan energi 

dan air yang ketersediaannya semakin terbatas, 

penghematan pemakaian kertas dengan 

menerapkan program paperless, dan lain-lain 

Pemakaian kertas dalam kegiatan usaha Bank Jasa 

Jakarta diperlukan untuk berbagai keperluan, 

seperti administrasi perkantoran, mencetak 

dokumen dan transaksi nasabah dan sebagainya. 

Bank Jasa Jakarta berupaya semaksimal mungkin 

untuk melakukan penghematan yang dilakukan 

melalui berbagai cara, di antaranya 

mengembangkan administrasi nir-kertas (paperless 

administration) dan digital banking dengan 

memanfaatkan teknologi informasi, seperti email 

dan berbagai aplikasi terkini. Dokumen atau 

undangan rapat dikirimkan melalui email, tidak lagi 

menggunakan nota/surat. Email juga digunakan 

secara aktif sebagai sarana informasi dan 

pengiriman dokumen.  

Selain itu, penghematan kertas juga dilakukan 

dengan tidak mencetak dokumen yang tidak terlalu 

penting, mengecek ulang sebelum dokumen dicetak 

sehingga terhindar dari kesalahaan, mencetak 

dengan tampilan bolak-balik, atau memanfaatkan 

kembali kertas yang sudah dipakai sedangkan 

halaman sebaliknya masih kosong untuk keperluan 

administrasi internal. Untuk menunjang 

keberhasilan dalam penghematan kertas, Bank Jasa 

Jakarta telah mengeluarkan himbauan dan edaran 

tentang perlunya penghematan kertas. 

Energi merupakan salah satu kebutuhan vital bagi 

operasional Bank Jasa Jakarta antara lain energi 

listrik dan bahan bakar minyak (BBM). Selain dipakai  

untuk penerangan, listrik dipakai untuk menghidup- 

kan berbagai sarana dan prasarana kerja, seperti 

perangkat elektronik, AC, kulkas dan sebagainya. 

Sementara itu, bahan bakar minyak dipakai untuk 

operasional kendaraan dan genset.  

Bank Jasa Jakarta menyadari energi listrik maupun 

BBM merupakan sumber energi tak terbarukan dan 

ketersediaannya semakin terbatas. Sebab itu, Bank 

Jasa Jakarta melakukan langkah-langkah untuk 

melakukan penghematan sebagai salah satu aspek 

sustainable operation. Untuk menghemat listrik 

Bank Jasa Jakarta mengganti lampu biasa menjadi 

LED yang lebih hemat energi, mematikan lampu 

pada saat jam istirahat dan mengurangi penggunaan 

kelebihan listrik di seluruh unit kerja Kantor Bank 

Jasa Jakarta.  

Sementara itu, untuk menghemat penggunaan 

BBM, Bank Jasa Jakarta mengambil kebijakan untuk 

mengurangi aktivitas/penggunaan kendaraan 

kantor untuk hal-hal yang diperlukan dan kebijakan 

ini menemukan momentum dengan adanya 

pembatasan sosial skala besar untuk mengantisipasi 

penyebaran Covid-19 selama tahun 2020.  

Selain energi listrik dan BBM, air merupakan 

kebutuhan vital dalam operasional Bank Jasa Jakarta 

dan sumber air yang digunakan selama ini berasal 

dari PDAM. Mempertimbangkan sumber air bersih 

kian terbatas, maka Bank Jasa Jakarta menerapkan 

kebijakan penghematan air. Selain memasang 

anjuran untuk menggunakan air secara bijaksana, 

Bank Jasa Jakarta juga melakukan pengecekan 

instalasi air secara berkala sehingga bisa dilakukan 

perbaikan apabila terjadi kebocoran atau kerusakan 

lainnya. 

Berbagai upaya penghematan tersebut pada 

akhirnya tercermin dari penurunan atas biaya 

sebagai berikut: 

 
30 



Laporan Penerapan Keuangan Berkelanjutan Tahun 2020 – PT BANK JASA JAKARTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jutaan Rp

Keterangan 2020 2019 2018

Biaya Listrik dan Air 983          1,047       1,048      

Telepon, Telex, Fax 336          383          435         

Barang Cetak dan Alat Tulis 621          856          1,396      

Biaya listrik dan air selama tahun 2020 menurun 

6,11% dibandingkan dengan periode yang sama 

tahun sebelumnya. Demikian halnya dengan 

pemakaian telepon, telex maupun fax yang selama 

tahun 2020 menurun 12,27% dibandingkan dengan 

periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara 

itu, pemakaian barang cetak dan alat tulis selama 

tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan 

sebesar 27,45% dibandingkan dengan periode yang 

sama tahun sebelumnya. 

Salah satu masalah besar yang menuntut 

pemecahan bersama saat ini adalah limbah, 

termasuk di dalamnya sampah. Apabila tidak 

dikelola secara benar dan bertanggungjawab, maka 

limbah akan menimbulkan masalah lingkungan. 

Persoalan limbah muncul sejalan dengan 

meningkatnya populasi dan kegiatan manusia, yang 

tidak dibarengi dengan perubahan pola pikir bahwa 

limbah harus dikelola dengan baik agar tidak 

mengganggu lingkungan.  

Sebagai perusahaan yang berkomitmen pada 

kelestarian lingkungan, Bank Jasa Jakarta berupaya 

semaksimal mungkin untuk mengurangi volume 

limbah. Dalam operasional sehari-hari, Bank Jasa 

Jakarta menghasilkan limbah padat berupa sampah 

dari aktivitas perkantoran, dan limbah cair dari air 

buangan perkantoran. Supaya tidak menimbulkan 

masalah lingkungan, Perseroan menyediakan 

tempat sampah yang cukup dan sampah yang 

terkumpul akan dibuang di Tempat Pembuangan 

Akhir (TPA) oleh pihak ketiga. 

Sehubungan dengan emisi gas rumah kaca yang 

merupakan salah satu faktor penting terjadinya 

pemanasan global, sebagaimana yang terjadi pada 

emisi gas buang genset dan emisi gas buang 

kendaraan operasional Bank Jasa Jakarta, maka 

untuk mengetahui bahwa kadar emisi gas buang 

tersebut berada di bawah ambang batas, Bank Jasa 

Jakarta secara berkala melakukan uji emisi genset 

dan uji emisi kendaraan operasional. 

 

 

 

Komitmen Bank Jasa Jakarta terhadap lingkungan 

membawa hasil sebagaimana tercermin dengan 

tidak adanya insiden maupun sanksi akibat 

ketidakpatuhan terhadap undang-undang atau 

peraturan terkait lingkungan pada tahun 2020. 

Selain itu, selama tahun 2020 juga tidak ada 

pengaduan terkait masalah lingkungan yang 

ditujukan kepada Bank Jasa Jakarta. 
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Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Jasa Jakarta telah mengevaluasi dan menyatakan bertanggung jawab 

penuh atas kebenaran isi Laporan Penerapan Keuangan Berkelanjutan ini termasuk laporan keuangan dan 

informasi lain yang terkait. 

 

Jakarta, 30 April 2021 

PT Bank Jasa Jakarta 

 

Dewan Komisaris 

 

 

 

Iskandar Widyadi      Mintolo Hardiyanto  Julianti Tatan 

Presiden Komisaris      Komisaris Independen Komisaris Independen 

 

 

Direksi 

 

 

 

 

               Handrie Wirawan  Emanuela Tanubrata 

               Presiden Direktur   Wakil Presiden Direktur 

 

 

 

 

  Krisna Chandra   Lie Njoek Lan   S u r o s o 

  Direktur   Direktur   Direktur 

 

 

 

PENUTUP 

Dengan perkembangan bisnis perbankan yang penuh 

tantangan, sangat penting bagi Bank untuk 

memahami aspirasi dan kebutuhan pasar sebagai 

landasan untuk menciptakan nilai lebih bagi 

Nasabah. Penerapan Keuangan Berkelanjutan 

merupakan bentuk komitmen Bank Jasa Jakarta akan 

tanggung jawab sosial dan lingkungan yang 

diharapkan akan memberi manfaat kepada para 

pemangku kepentingan (stakeholders) dan 

masyarakat serta lingkungan hidup dalam konteks 

pembangunan berkelanjutan. 

Bank Jasa Jakarta menyadari bahwa pemahaman 

atas kinerja lingkungan ini harus diiringi dengan 

kinerja sosial, termasuk penguatan sumber daya 

manusia, sehingga mampu mendukung kinerja 

ekonomi. Pemahaman inilah yang memerlukan 

waktu dan sosialisasi secara bertahap, yang menjadi 

tantangan Bank Jasa Jakarta di masa mendatang. Ke 

depannya, Keuangan Berkelanjutan akan menjadi 

landasan bagi Bank Jasa Jakarta untuk melangkah 

maju dalam menghadapi perubahan yang sangat 

dinamis dalam menerapkan perbankan yang 

berkelanjutan. 
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INFORMASI UMUM PT BANK JASA JAKARTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Perusahaan : PT BANK JASA JAKARTA 

Nama Panggilan :  BJJ 

Tanggal Pendirian :  19 April 1984 

Anggaran Dasar :  Anggaran Dasar PT. Bank Jasa Jakarta, berkedudukan di Jakarta Barat, 

yang telah diubah secara keseluruhan dengan akta tertanggal 8 Desember 

2017 Nomor 52, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan 

Nomor AHU-0026291.AH.01. 02.Tahun 2017 dan susunan pengurusnya 

terakhir dimuat dalam Akta tanggal 29 Juli 2019 Nomor 227, yang di 

terima dan di catat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan 

nomor AHU-AH.01.03-0308870. 

Modal Dasar : Rp 4.000.000.000.000,- 

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:  Rp 1.000.000.000.000,- 

Kepemilikan :  PT Widya Raharja Dharma  70,91% 

  PT Adikarta Graha   29,09% 

Jumlah Karyawan :  229 orang 

Jumlah Kantor :  1 Kantor Pusat, 11 Kantor Cabang Pembantu, 2 Kantor Kas 

Kegiatan Usaha :  Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Bank Jasa Jakarta, ruang lingkup 

kegiatan Bank Jasa Jakarta adalah melakukan usaha di bidang perbankan 

sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

  Produk dan jasa perbankan yang dimiliki Bank Jasa Jakarta berupa produk 

Pinjaman (Pinjaman Rekening Koran, Pinjaman Aksep, Pinjaman Persekot, 

Pinjaman Kepemilkan Mobil, Pinjaman Kepemilikan Rumah, Pinjaman 

Multiguna), Produk Simpanan (Tabungan, Deposito, Giro), dan Jasa 

Lainnya (Jual Beli Valuta Asing, Internet Banking, Mobile Banking, ATM, 

Transfer/Kliring/Inkaso, Pembayaran Pajak, Pembayaran Listrik/Telepon,  

Bancassurance). 

Alamat Kantor Pusat : Jl. Tiang Bendera III No. 26 – 32 

  Jakarta 11230 

   Telp. +62 21 6902611 Fax. + 62 21 6902619  

   www.bjj.co.id 
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Lampiran 2 

  

LEMBAR UMPAN BALIK 
 

Kami menyampaikan terima kasih atas kesediaannya membaca Laporan Keberlanjutan PT Bank Jasa 

Jakarta tahun 2020. Untuk mewujudkan kualitas pelaporan yang lebih baik pada tahun-tahun 

mendatang, kami mengharapkan usulan, kritik dan saran dari pembaca dan pengguna laporan ini 

dengan mengirim email atau mengirim formulir ini melalui fax/pos: 
 

Golongan Pemangku Kepentingan (beri tanda √ sesuai jawaban): 

 Pemegang Saham  Media Masa  
     

 Nasabah  Otoritas (BI, OJK, LPS, dll)  
     

 Karyawan  Masyarakat  
     

 Rekanan/Mitra Kerja  Lainnya, mohon sebutkan ………………  
 

Mohon berkenan untuk memilih jawaban berikut yang paling sesuai dengan pertanyaan di bawah: 

(beri tanda √ sesuai jawaban) 

 Ya  Tidak 

Laporan ini bermanfaat bagi Anda    

 

   

Laporan ini sudah menggambarkan kondisi/kinerja LJK    
 

Mohon memberikan penilaian atas topik material sesuai dengan tingkat kepentingannya bagi 

keberlanjutan PT Bank Jasa Jakarta dengan memberi tanda √ sesuai jawaban. (Skor 1: paling tidak 

penting, 2: tidak penting, 3: agak penting, 4: penting, 5: paling penting). 
 

Keterangan 1 2 3 4 5 

Strategi Keberlanjutan      
      

Tata Kelola Keberlanjutan      
      

Kinerja Ekonomi      
      

Kinerja Sosial      
      

Kinerja Lingkungan Hidup      
 

Mohon berikan saran/usul/komentar Anda atas laporan ini: 

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
 

Terima kasih atas partisipasi Anda dan mohon agar lembar umpan balik ini dikirimkan kembali ke 

alamat:  

PT Bank Jasa Jakarta 

Jl. Tiang Bendera III No.26-32 

Jakarta 11230 

Telp. +62 21 6902611 Fax. + 62 21 6902619  

www.bjj.co.id 
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