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Selayang Pandang
BERJALAN LEBIH CEPAT DITENGAH ARUS YANG MELAMBAT 

 

Setelah pertumbuhan yang menakjubkan sampai dengan tahun 2014, industri otomoif 

nasional dalam 3 tahun belakangan mengalami pertumbuhan stagnan, bahkan untuk 

kendaraan roda dua menunjukan penjualan yang terus menurun. 

 

Bagaikan jantung bagi Industri Perusahaan Pembiayaan, pengaruh pelemahan 

detaknya mempengaruhi langsung kinerja Perusahaan Pembiayaan yang 

cenderung tumbuh ipis secara nasional. Didalamnya tentu terdapat beberapa 

Perusahaan Pembiayaan dengan kinerja kurang memuaskan. Pada akhirnya 

Perbankan sebagai sumber pendanaan bagi kiprah Perusahaan Pembiayaan mulai 

sangat selekif didalam penyaluran pembiayaannya.  

 

Bagaikan sungai yang arusnya melemah, selalu ada daun mengapung mengikui arus yang 

berjalan lebih cepat dari daun lainnya. Daun itu adalah daun yang mampu memilih 

terjalan anak tangga yang ada didalam sungai. 

 

Gambaran ini yang dijalani Bukopin Finance, dengan latar belakang kepemilikan 

oleh bank, kedekatannya dengan dunia Perbankan bak anak tangga yang 

terpampang didepan untuk ditapaki satu persatu dengan menjaga kehai-haian 

dan kepercayaan yang diberikan partner Perbankan dan ini yang membuat 

Bukopin Finance berjalan lebih cepat ditengah arus yang melambat di industri 

Perusahaan Pembiayaan. 

 

Pada situasi persaingan pasar yang dihadapi, kondisi konsolidasi yang dilakukan beberapa 

rekan Perusahaan Pembiayaan tentunya menjadi peluang yang idak boleh dilewatkan, 

bagai memberi jalan kemudahan didalam penetrasi seiap pasar yang dimasuki.   

 

Kekuatan kebersamaan dalam group usaha Bukopin, menyatukan sinergi 

kerjasama yang semakin besar dan luas menjangkau wilayah nusantara. Kesatuan 

pemanfaatan teknologi informasi kearah digitalisasi kedepan dapat lebih mudah 

dibangun, yang makin menyempurnakan pelayanan pada konsumen.    

 

Alhasil, Alhamdulillah pertumbuhan Bukopin Finance dapat berubah dengan capaian 

diatas rata-rata industri Perusahaan Pembiayaan. Market share yang masih kecil 

memberikan keluwesan tersendiri didalam menjaga pertumbuhan, berjalan lebih cepat 

mengejar keteringgalan menjadi komitmen Perseroan untuk direalisasikan dalam 

kebersamaan. 



LAPORAN DEWAN
KOM ISARIS DAN DIREKSI
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2.1  LAPORAN KOMISARIS UTAMA

Lamira Septini Parwedi
Komisaris Utama
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Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepeningan yang Terhormat, 

 

Pertama-tama, izinkan kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkah 

dan nikmat yang dilimpahkan-Nya, sehingga Bukopin Finance dapat melalui tahun 2017 yang 

penuh tantangan dengan capaian kinerja yang cukup membanggakan. Selanjutnya kami 

sampaikan pokok-pokok laporan pertanggungjawaban pelaksanaan fungsi pengawasan oleh 

Dewan Komisaris atas pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi. 

 

PENILAIAN KINERJA DIREKSI 

 

Kondisi perekonomian global dan nasional selama tahun 2017 masih belum menunjukan 

pengaruh signifikan pada pertumbuhan dunia usaha pada umumnya, dan secara khusus pada 

industri otomoif yang penjualannya masih stagnan sebagaimana tahun sebelumnya (sumber 

data Gaikindo). Gambaran ini secara langsung juga terjadi pada industri Perusahaan 

Pembiayaan selaku perusahaan yang melaksanakan fungsi mediasi didalam memberikan 

Pembiayaan untuk Kredit Pemilikan Mobil (KPM).   

 

Faktor penyebabnya adalah pada daya beli masyarakat yang belum pulih sebagai akibat 

jatuhnya harga komoditas yang mencapai puncaknya pada tahun 2015 dan telah mulai 

menunjukan kenaikan walaupun belum signifikan. Sementara program pembangunan 

infrastruktur besar-besaran disemua daerah, belum mampu meningkatkan daya beli 

masyarakat karena pada umumnya mempergunakan peralatan canggih pada pembangunannya, 

sehingga kurang memenuhi konsepsi padat karya. 

 

Data penjualan Mobil selama tahun 2017 tercatat sebanyak 1.079.000 unit, naik ipis dibanding 

tahun 2016 sebanyak 1.062.716 unit. Kenaikan tersebut didorong penjualan selama 4 bulan 

terakhir, yang memberikan opimisme bagi pelaku otomoif trend penjualan ini akan terus 

berlanjut pada tahun selanjutnya.  
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Pertumbuhan industri Perusahaan Pembiayaan sebesar 7,77% atau dari Aset Rp 443  Triliun 

pada tahun 2016, menjadi Rp 477 Triliun pada tahun 2017. Sedangkan pertumbuhan 

Pembiayaan mencapai 7,05% atau dari Rp 388 Triliun pada tahun 2016, menjadi Rp 415 Triliun 

pada tahun 2017.   

 

Ditengah kondisi tersebut, Perseroan masih dapat membukukan kinerja yang cukup 

membanggakan. Secara umum, indikator pertumbuhan kinerja Perseroan berada diatas rata-

rata industri, secara year on year (yoy) Aset Perseroan tumbuh sebesar Rp 322    Miliar (67,39%) 

menjadi Rp 799,5 Miliar, Pembiayaan secara yoy tumbuh sebesar Rp 308 Miliar (73,85%) 

menjadi Rp 724,6 Miliar, diatas pertumbuhan industri yang tercatat sebesar 7,05%, Pendanaan 

dari Perbankan tumbuh sebesar Rp 272 Miliar (94,4%) diatas pertumbuhan industri sebesar 

6,44% dan saldo Laba Bersih (setelah pajak) pada 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp 6,1 

Miliar, tumbuh 10,6% dibandingkan tahun 2016 yang sebesar Rp 5,6 Miliar. Pertumbuhan 

tersebut sedikit dibawah rata-rata industri pada tahun 2017, dikarenakan Perseroan lebih 

memilih pada upaya peningkatan Cadangan Penghapusan sebagai kebijakan yang mengikui 

strategi ekspansi Pembiayaan yang progresif dilakukan. Tercatat pertumbuhan saldo Cadangan 

Penghapusan naik Rp 11,1 Miliar (111,4%) menjadi Rp 20,9 Miliar. 

 

Atas pencapaian tersebut, Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang inggi kepada Direksi 

yang telah menjalankan tugas pengelolaan Perseroan dengan sangat baik. Sejumlah inisiaif 

strategis yang diambil Direksi dalam menyikapi kondisi bisnis dan ekonomi nasional tahun 2017 

terbuki memberikan dampak posiif terhadap kinerja dan upaya pencapaian visi dan misi 

Perseroan. 

 

Namun demikian, Dewan Komisaris terus mengingatkan Direksi untuk melakukan 

pengembangan usaha dengan mengedepankan aspek Manajemen Risiko dan Kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Dewan Komisaris juga memberikan pandangan kepada Direksi, untuk tetap menerapkan prinsip 

kehai-haian didalam ekspansi Pembiayaannya, dengan suatu pandangan penurunan daya beli 

secara langsung akan menurunkan permintaan masyarakat sehingga terjadi perlambatan 

pertumbuhan bisnis. Perlambatan pertumbuhan bisnis biasanya disertai oleh persepsi kenaikan 

resiko dunia usaha, yaitu berupa kemungkinan default debitur yang semakin inggi, yang dapat 

meningkatkan Non Performing Finance (NPF) Perseroan.  
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PROSPEK USAHA 

 

Melihat beberapa indikator ekonomi yang membaik, Pemerintah sangat opimis pertumbuhan 

ekonomi tahun 2018 lebih baik dari tahun 2017. Surplus Neraca Perdagangan Indonesia (NPI) 

pada September 2017 telah mencapai sebesar US$ 10,87 Miliar, dimana sebelumnya 

mengalami defisit sejak tahun 2012 dan berhasil surplus mulai tahun 2015. Hal ini telah 

mengurangi tekanan pada gejolak pada nilai tukar, yang stabil pada kisaran Rp 13.000,- - Rp 

13.400,- terhadap US$. 

 

Kenaikan peringkat surat utang Indonesia oleh S&P pada level “investment grade” dan diikui 

Fitch Raing pada level “BBB” dipenghujung 2017, menjadikan Pemerintah lebih opimis 

menetapkan ingkat pertumbuhan ekonomi pada angka 5,4%, sedikit diatas yang diproyeksikan 

Bank Dunia diangka 5,3%.  

 

Pembangunan infrastruktur yang masif diberbagai daerah, diyakini akan memperlancar 

koneksitas antar daerah, meningkatkan daya saing, menarik investor lokal maupun asing, 

penyerapan tenaga kerja lebih baik dan pada akhirnya berdampak pada peningkatan daya beli 

masyarakat, sehingga permintaan kendaraan dipasikan juga akan meningkat.  

 

 

Tantangan perekonomian pada tahun 2018 lebih pada kondisi geopoliik, bersamaan adanya 

Pilkada serentak serta perhelatan pemilihan Pilpres pada tahun 2019. Untuk itu, Dewan 

Komisaris terus mendorong Direksi untuk meningkatkan fokus usaha Perseroan pada sektor 

yang dapat memberikan keuntungan yang lebih dengan ingkat risiko yang paling rendah. 

 

Dewan Komisaris juga menyadari bahwa pertumbuhan Pembiayaan yang inggi terkait 

pelaksanaan sinergitas dengan Bank Bukopin dan Bank Syariah Bukopin dalam pembiayaan 

kendaraan satu atap di Bukopin Finance, akan membutuhkan tambahan Modal. Oleh karenanya 

didalam Program Kerja & Anggaran tahun 2018 direncanakan adanya aksi korporasi dengan 

penerbitan MTN dan upaya penambahan Modal melalui penawaran terbatas kepada Pemegang 

Saham. 

 

TATA KELOLA PERUSAHAAN 

 

Tantangan usaha di industri Perusahaan Pembiayaan semakin meningkat dari waktu ke waktu. 

Iklim bisnis dan persaingan yang semakin ketat berpengaruh pada peningkatan risiko yang 

dihadapi. Perseroan senaniasa menyempurnakan implementasi penerapan prinsip Tata Kelola 

Perusahaan Yang Baik (GCG) didalam pencapaian tujuan Perseroan. Penerapan tata kelola pada  
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semua lini organisasi didorong untuk terbentuk menjadi budaya kerja Perseroan sehingga 

pertumbuhan Perseroan yang berkelanjutan dapat dilaksanakan dengan baik. 

 

Perseroan didorong untuk terus meningkat upaya pencegahan dan penanggulangan kasus-

kasus yang mengandung unsur fraud melalui system pelaporan pelanggaran (whistleblowing 

system). Hal ini sejalan dengan upaya Perseroan untuk terus menekan ingkat risiko yang 

dihadapi Perseroan. Dengan semakin membaiknya system pelaporan pelanggaran, diharapkan 

sasaran untuk menciptakan zero fraud dapat terwujud. 

 

Dalam pelaksanaan pengawasan Dewan Komisaris melaksanakan rapat koordinasi ruin dengan 

Direksi satu kali seiap bulan dengan ingkat kehadiran Dewan Komisaris 100%. Hasil rapat 

dituangkan dalam notulen rapat yang dilakukan review pelaksanaannya pada seiap rapat 

berikutnya.  

 

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS 

 

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah dibantu oleh Komite Audit 

dan Komite Remunerasi & Nominasi, yang masing-masing diketuai oleh Komisaris Independen 

untuk Komite Audit dan oleh Komisaris Utama untuk Komite Remunerasi & Nominasi. 

 

Selama tahun 2017 Komite Audit telah melaksanakan berbagai kegiatan antara lain : 

 

 Melakukan review dan memberikan masukan atas kinerja keuangan bulanan, 

 Melakukan review dan membahas laporan keuangan yang akan dipublikasikan, 

 Melakukan penilaian terhadap proses pemilihan Auditor Ekstern, 

 Melakukan evaluasi atas rencana kerja SKAI, efekifitas fungsi SKAI dan me-review laporan-

laporannya, dan 

 Memantau indak lanjut atas temuan-temuan OJK, Audit Intern dan Audit Ekstern. 

 

Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan berbagai kegiatan antara lain : 

 

 Memberikan rekomendasi tentang pencalonan Direksi dan Komisaris serta anggota Komite 

yang berada di bawah Dewan Komisaris, dan 

 Melakukan evaluasi, memberikan rekomendasi remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris 
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Komposisi Dewan Komisaris Perseroan tahun 2017 mengalami perubahan sesuai dengan 

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan tanggal 

 13 Juni 2017 yang mengesahkan pengunduran diri Sdr. Saidi Mulia Lubis sebagai Komisaris 

Perseroan dan RUPSLB tanggal 22 agustus 2017 yang mengangkat Sdr. Sudarmin Sjamsoe 

sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Sdr. Riyanto sebagai Komisaris.   

 

Berdasarkan RUPSLB tersebut diatas, komposisi Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai 

berikut : 

 

Susunan Dewan Komisaris Lama Baru 

Komisaris Utama Lamira Sepini Parwedi Lamira Sepini Parwedi 

Komisaris Saidi Mulia Lubis Riyanto 

Komisaris Independen - Sudarmin Sjamsoe 

 

APRESIASI 

 

Perseroan telah berhasil meraih kinerja yang cukup membanggakan ditengah tantangan 

ekonomi dan bisnis yang cukup berat. Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi 

dan jajaran manajemen Perseroan serta seluruh karyawan Perseroan atas dedikasi dan kerja 

keras yang telah diberikan kepada Perseroan. 

 

Dewan Komisaris juga mengucapkan terimakasih kepada para Pemegang Saham dan pemangku 

kepeningan atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan sehingga Dewan Komisaris dapat 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. 

 

Tak lupa, atas nama Dewan Komisaris, kami juga mengucapkan terima kasih yang seinggi 

ingginya kepada seluruh nasabah, debitur dan mitra kerja Perseroan. Semoga kerjasama yang 

selama ini telah terjalin dengan baik dapat terus diingkatkan di masa-masa mendatang. 

 

Akhir kata, dengan menucap syukur kepada Allah SWT, Dewan Komisaris mengajak seluruh 

jajaran Perseroan untuk terus memberikan kemampuan terbaiknya, mengingat tantangan 

usaha ke depan akan semakin berat. 

 

 

 

 

LAMIRA SEPTINI PARWEDI 

Komisaris Utama 

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS
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2.2  LAPORAN DIREKTUR UTAMA

Tri Djoko Roesiono
Direktur Utama
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Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT,perjalanan selama tahun 2017 yang penuh 

tantangan dengan dinamika penjualan otomoif yang naik-turun dan cenderung stagnan, 

telah berhasil kami sikapi melalui strategi yang tepat sehingga pencapaian pertumbuhan 

kinerja dapat diperoleh dengan hasil yang cukup memuaskan. 

 

Pada kesempatan ini perkenankan kami sampaikan laporan pertanggung jawaban Direksi 

atas pengelolaan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.  

Bersama ini pula kami sertakan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor 

Akuntan Publik Aidil Yuzar, SE, Ak, CPA dan mendapatkan opini wajar dalam semua hal yang 

material. 

 

Dinamika Perekonomian 2017 

 

Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia ditahun 2017 mencapai 5,1% (sumber ; Economic 

Outlook Indonesia 2018) sedikit lebih inggi dari 2016. Ditengah-tengah kondisi ekonomi 

global yang belum pulih, pencapaian pertumbuhan pada level tersebut menempatkan 

Indonesia masih lebih baik dari beberapa negara kawasan Asean, khususnya terhadap 

Singapore 3,1% dan Thailand 4,3%. 

 

Stabilitas moneter terjaga dengan sangat baik, terutama pada nilai tukar yang stabil 

dikisaran Rp 13.000,- - Rp 13.400,-. Hal ini idak terlepas dari pencapaian surplus Neraca 

Perdagangan Indonesia (NPI) yang terakumulasi sejak 2015 sampai dengan September 2017 

sebesar US$ 10,87 Miliar, dimana tahun-tahun sebelumnya defisit.Kondisi ini menjadikan 

Pemerintah berani melonggarkan kebijakan moneternya seperi menurunkan suku bunga 

acuan BI 7-Day Repo Rate menjadi 4,25% pada September lalu. 

 

Namun pada sisi lain dunia usaha merasakan adanya penurunan daya beli masyarakat yang 

tergerus akibat jatuhnya harga komoditas yang terjadi sejak 2013 dan mencapai puncaknya 

pada 2015, sementara itu kebijakan fiskal 2017 yang memperbesar anggaran belanja sosial  
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untuk mengangkat daya beli masyarakat bawah nampaknya belum cukup untuk 

memberikan simulan pada peningkatan daya beli. 

 

Kendai pembangunan infrastruktur telah masif dilakukan, belum terdapat dampak 

berantai secara langsung kepada masyarakat, namun memberi opimisme posiif 

apabila pekerjaan telah selesai akan medorong kemajuan perekonomian. 

Kepercayaan investor ini dapat dilihat dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

yang menembus rekor baru 6.000 dengan kapitalisasi pasar Rp 6.683,29 Triliun per 

25 Oktober 2017 (sumber Infobank Outlook 2018).    

 

Industri Perusahaan Pembiayaan selama tahun 2017 secara umum masih tumbuh 

7,77% ditengah-tengah menghadapi ketatnya pendanaan dari sektor perbankan. 

Tekanan peningkatan NPF dan berbagai permasalahan pada industri Perusahaan 

Pembiayaan menjadikan perbankan mengurangi ekspansinya dan mengambil 

indakan konsolidasi dengan Perusahaan Pembiayaan mitra kerjanya. Hal ini wajar 

terjadi pada kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang belum pulih 

sepenuhnya.  

 

Memasuki tahun 2018, sejumlah indikator poisif seperi stabilitas kurs, NPI surplus, 

peningkatan kepercayaan Investor, naiknya harga komoditas, infrastruktur yang 

semakin baik, dan lain-lain telah memunculkan opimisme Pemerintah yang 

memprediksi pertumbuhan ekonomi 2018 mencapai 5,4%, sedikit lebih inggi dari 

perkiraan Bank Dunia yang mematok 5,3%.Tantangan justru dari kondisi geopoliik 

yang tensinya naik, dan telah mulai terasa karena adanya Pilkada serentak pada Juni 

2018 dan unsur-unsur poliik sudah mulai bekerja untuk meraih kemenangan pada 

Pilpres 2019. 

 

Inisiaif Strategis  

 

Menyikapi kondisi perekonomian dan dinamika industri Perusahaan Pembiayaan 

selama tahun 2017, Perseroan melakukan langkah strategis untuk tetap dapat 

tumbuh signifikan sesuai yang direncanakan, sebagai berikut : 

 

  

 

Tahun 2017 merupakan tahapan kedua dari pelaksanaan Program Transformasi 

Bisnis yang dicanangkan selama 3 tahun.  

Sesuai rencana, tahun 2017 merupakan tahun pengembangan outlet/kantor layanan 

pemasaran, dengan penambahan 13 outlet sehingga keseluruhan mencapai 18 

outlet/kantor layanan pemasaran, tersebar di Jabodetabek, Jawa  

1. Melanjutkan Program Transformasi Bisnis
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Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kesemua outlet/kantor layanan pemasaran 

telah direalisasikan, dan telah mampu mendukung pertumbuhan Pembiayaan 

mencapai 73,8% dari posisi tahun 2016. 

 

Tahapan keiga atau ditahun 2018 merupakan tahapan terakhir dari program 

transformasi bisnis, dengan sasaran terjalinnya sinergitas dalam group usaha, 

yaitu melaksanakan proses pembiayaan Kredit Kepemilikan Mobil (KPM) dari 

Bank Bukopin dan Bank Syariah Bukopin (BSB) menjadi satu atap di Bukopin 

Finance. 

 

Perkuatan mencapai sasaran tersebut telah dipersiapkan sejak akhir tahun 2017, 

baik kesiapan membuka iik outlet baru, sinkronisasi IT system, mempersiapkan 

SDM, sampai pada perkuatan layanan berupa aplikasi mobile survey, mobile 

collecion dan memperbanyak payment point pembayaran untuk kemudahan 

nasabah/debitur. 

 

2. Penambahan Outlet Baru 

 

Menyempurnakan kekuatan pemasaran mass produk, Manajemen memutuskan 

untuk penambahan outlet/kantor layanan pemasaran secara signifikan dengan 

prioritas di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang merupakan basis 

terbanyak konsumen kendaraan bermotor. 

 

Agar tercapai opimalisasi didalam penggunaan dana likuiditas, maka konsep 

Operaion Expenses (Opex) diterapkan didalam pembukaan kantor-kantor 

layanan pemasaran sehingga muncul beban sewa kantor seiap bulannya, sudah 

termasuk sewa sarana kantornya (seperi ; Komputer, Furniture, Meubel).   

 

Melalui konsep ini, biaya sewa kantor layanan pemasaran harus dapat ditutup 

dari pendapatan administrasi atau fee base masing-masing kantor layanan 

pemasaran/Grha, yang merupakan target minimal yang harus dipenuhi. 

 

3. Penetrasi Pasar Melalui Pembiayaan Kendaraan Bekas 

 

Sejalan dengan pengembangan outlet/kantor layanan pemasaran di Jawa Barat, 

Jawa Tengah dan Jawa Timur, memperbesar pembiayaan kendaraan bekas 

merupakan strategi penetrasi pasar yang dipilih.  

 

Disamping marjin yang relaif masih baik, pasar didaerah melalui kerjasama dengan 

showroom-showroom hampir seluruhnya adalah penjual kendaraan  



PT Bukopin Finance | Laporan Tahunan 2017 | Sinergitas, Bersama Semakin Kuat22

LAPORAN DEWAN
Komisaris dan Direksi

 ANALISA DAN
Pembahasan Manajemen

IKHTISAR DATA
Keuangan Pening

PROFIL
Perusahaan

bekas. Oleh karenanya ditahun 2017 porsi pembiayaan kendaraan bekas 

diingkatkan sehingga terjadi pergeseran dari tahun 2016 kendaraan baru 

60,43% dan kendaraan bekas 39,57% menjadi kendaraan baru 34,01% dan 

kendaraan bekas 65,99% di tahun 2017. 

 

Pada rencana tahun berikutnyaterkaitkerjasama sinergitas dengan perusahaan 

dalam group, yaitu Bank Bukopin dan Bank Syariah Bukopin dimungkinkan porsi 

pembiayaan baru akan lebih meningkat.  

 

4. Program Insenif Showroom 

 

Sebagaimana persaingan didalam perolehan aplikasi pembiayaan melalui 

showroom, maka program insenif showroom juga dipersiapkan dengan 

memberikan langsung atas pencapaian penjualan tertentu sesuai ingkatan 

prestasi yang ditetapkan. Program insenif ditetapkan pada batasan mengacu 

pada ketentuan yang telah diatur oleh Otoritas. 

 

Bentuk insenif melalui dukungan perbaikan sarana prasarana showroom juga 

ditawarkan, dengan suatu komitmen penyaluran aplikasi pembiayaan sejumlah 

tertentu kepada Bukopin Finance dalam konteks yang saling menguntungkan.  

 

Peran Markeing Officer didalam pendekatan kepada owner/pemilik showroom 

sangat menentukan keberhasilan perolehan pembiayaan kendaraan yang 

disalurkan Bukopin Finance.  

 

5. Peningkatan Cadangan Penghapusan  

 

Guna menjaga ingkat kesehatan Pembiayaan (Non Performing Finance/NPF) 

pada ingkat sesuai ketentuan yang favourable/dapat diterima untuk terus 

melakukan pertumbuhan, maka Cadangan Penghapusan harus diingkatkan 

sedikit diatas ketentuan minimal. 

 

Miigasi risiko terhadap pertumbuhan pembiayaan yang progresif dipersiapkan, 

disamping melalui kerjasama dengan pihak asuransi dan memperkuat im 

collector, juga dilakukan kerjasama lebih intens dengan aparat penegak hukum. 

 

Pada sisi lain, kendaraan yang telah dikuasai harus segera dijual sehingga 

kerugian akibat penurunan nilai dapat dieliminir lebih baik.  
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6. Penguatan Permodalan 

 

Terus mempertahankan pertumbuhan yang progresif, pada suatu pencapaian 

tertentu membutuhkan tambahan Modal. Perseroan telah membuat 

perencanaan untuk penambahan Modal sebesar Rp 50 Miliar yang direalisasikan 

pada bulan Oktober 2017. 

 

Penambahan ini sepenuhnya untuk peningkatan volume Pembiayaan yang 

tercatat meningkat cukup inggi, yaitu sebesar 73,85% melalui konstribusi dari 

penambahan outlet/kantor layanan pemasaran selama tahun 2017. 

 

Dalam implementasi inisiaif strategis tersebut diatas, harus diikui dengan 

peningkatan kualitas SDM yang terus menerus dilakukan melalui berbagai 

kesempatan training, baik dilaksanakan sendiri maupun keikutsertaan pada training 

yang dilaksanakan pihak eksternal. 

 

Pencapaian Kinerja 

 

Bersyukur patut Kami panjatkan, bahwa ditengah-tengah penjualan kendaraan yang 

masih stagnan, Perseroan dapat tumbuh membanggakan selama tahun 2017, baik 

pada kinerja operasional maupun keuangan Perseroan yang mengalami 

pertumbuhan sangat baik, bahkan pada beberapa indikator pertumbuhan diatas 

rata-rata industri Mulifinance (Perusahaan Pembiayaan). 

 

Total Aset Perseroan mengalami pertumbuhan yang cukup inggi sebesar 67,39% 

(yoy) menjadi Rp 799,5 Milyar dari Rp 477,6 Milyar pada tahun 2016. Pertumbuhan 

Aset tersebut jauh diatas rata-rata pertumbuhan industri Mulifinance yang tercatat 

sebesar 7,77% (sumber data OJK yang diolah).  

 

Piutang Pembiayaan yang disalurkan tumbuh 73,85% (yoy) menjadi Rp 724,6    Milyar 

dari Rp 416,8 Milyar pada tahun 2016. Pertumbuhan Pembiayaan yang signifikan 

idak terlepas dari penerapan strategi pembukaan outlet/kantor layanan pemasaran 

sebanyak 13 outlet sehingga keseluruhan menjadi 18 outlet dan strategi penetrasi 

pasar melalui pembiayaan kendaraan bekas.  

 

Sejalan dengan pertumbuhan bisnis, Pendanaan tercatat tumbuh mengesankan yang 

menunjukan kepercayaan mitra Perbankan kepada Perseroan sangat baik. Tercatat 

pemberian Pendanaan dari Perbankan (joint financing) selama tahun 2017 sebesar 

Rp 385 Miliar atau tumbuh 75% dari perolehan tahun 2016 sebesar Rp     220 Miliar.  
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Jumlah mitra Perbankan bertambah sebanyak 6 Bank dari tahun 2016 sebanyak 6 

Bank, sehingga keseluruhan mitra Perbankan menjadi 12 Bank. 

 

Melalui pencapaian diatas, Laba Bersih yang dibukukan Perseroan pada tahun 2017 

mencapai Rp 6,1 Miliar, atau tumbuh 10,55% dibanding tahun 2016 yang tercatat Rp 

5,6 Miliar. Perseroan juga mampu memperkuat Cadangan Penghapusan selama 

tahun 2017 sebesar Rp 11,1 Miliar, sehingga posisi akhir tahun mencapai Rp 20,96 

Miliar. 

 

Melengkapi pencapaian tersebut, Perseroan telah mendapatkan penghargaan/ 

Infobank Award dengan penilaian “Sangat Bagus” selama 5 tahun berturut-turut. Hal 

ini memberikan moivasi tersendiri untuk terus mempertahankan penghargaan ini 

dari tahun ke tahun.  

 

Kendala Yang Dihadapi  

 

Pencapaian kinerja yang membanggakan, idak berari Perseroan idak mendapat 

tantangan yang dihadapi selama tahun 2017.   

 

Pertumbuhan ekonomi 2017 yang berhasil dicatatkan Pemerintah sebesar 5,1 %, 

sedikit lebih inggi dari tahun 2016 sebesar 5,02 %, belum sepenuhnya berpengaruh 

pada pelaku industri Perusahaan Pembiayaan yang menerima kenyataan penjualan 

kendaraan masih cenderung stagnan. Berbagai pengamat memberikan pandangan 

pada peningkatan daya beli masyarakat yang menurun, dan dinamika penurunan 

penjualan kendaraan juga Kami rasakan, namun bersyukur memasuki 4 bulan 

terakhir ditahun 2017 penjualan kendaraan mulai membaik dan ditutup sedikit lebih 

baik, yaitu penjualan R4 ditahun 2017 sebanyak 1.079.000 unit, sedang ditahun 2016 

sebanyak 1.062.716 unit (data Gaikindo).  

 

Namun market share Perseroan yang sangat kecil memberikan keluwesan tersendiri 

pada pertumbuhan, dengan memaksimalkan penetrasi pada pasar-pasar baru dari 

outlet yang dibuka, telah mampu memberikan catatan pertumbuhan signifikan bagi 

Perseroan. 

 

Kondisi pada beberapa sektor riil yang melemah, telah menyebabkan permasalahan 

tersendiri pada kemampuan nasabah didalam memenuhi kewajiban angsurannya. 

Untuk menganisipasi terhadap kemungkinan ini, Perseroan memperbesar Cadangan 

Penghapusan guna mempersiapkan resiko kerugian yang mungkin imbul mengiringi 

startegi pertumbuhan Pembiayaan yang progresif.  
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Upaya maksimal dilakukan didalam penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, dengan 

memperkuat Tim Collecion melalui pembentukan Koordinator-koordinator 

dibeberapa wilayah, dan memperkuat kerjasama dengan penegak hukum. Turnover 

staff Collecion idak dapat dihidari baik sebagai akibat keidakmampuan personil, 

kontrak berakhir, ataupun penunduran diri. Pelaksanaan pengembangan SDM terus 

dilakukan, namun Perseroan tetap harus realisis menghadapi kondisi-kondisi diatas. 

 

Tata Kelola Perusahaan 

 

Perseroan terus mendorong implementasi Tata Kelola Yang Baik (Good Corporate 

Governance/ GCG) dapat dilaksanakan secara konsisten disemua lini organisasi, yang 

merupakan proses menjadikan budaya kerja Perseroan.  

 

Secara internal perangkat Perseroan telah melengkapi dengan Komite Audit yang 

memantau kepatuhan terhadap pelaksanaan tata kelola yang baik, dan pada ingkat 

group usaha telah dibentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi dimana Pemegang 

Saham Pengendali (PSP) dalam hal ini PT. Bank Bukopin, Tbk menjadi Ketua Komite 

dengan agenda pertemuan telah berjalan secara periodik. 

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direksi melaksanakan rapat koordinasi ruin dengan 

Dewan Komisaris sebanyak satu kali seiap bulan dengan ingkat kehadiran Direksi 

sebesar 100%. Hasil rapat dituangkan dalam notulen rapat yang dilakukan review 

pelaksanaannya pada seiap rapat berikutnya. 

 

Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, telah dilakukan secara 

berkala melalui self assesment mengenai kecukupan implementasi Tata Kelola dan 

membuat laporan mengenai implementasi tersebut kepada im Komite Tata Kelola 

Terintegrasi Bank Bukopin, dengan memperoleh predikat “Baik” atau peringkat “2” 

yang juga merupakan pelaporan self assesment periode 2017 yang disampaikan 

kepada OJK. 

 

Penilaian Kinerja Komite Di Bawah Direksi 

 

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dibantu oleh Komite yang 

berada dibawah Direksi, yaitu ; 

 

 Komite Pembiayaan 

 Komite Remedial 

 Komite Manajemen Resiko 
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Komite-komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selama 

tahun 2017 dengan baik didalam memberikan masukan-masukan kepada Direksi 

sesuai lingkup tugas masing-masing. 

 

Komite Pembiayaan telah memberikan masukan terkait proposal debitur dan 

memasikan pemberian Pembiayaan telah memenuhi ketentuan internal dan 

eksternal, dengan persyaratan yang mengarah pada minimalisasi resiko. 

 

Komite Remedial memberikan masukan kepada Direksi terkait penyelamatan dan 

atau penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, serta merekomendasikan untuk 

penghapusan Pembiayaan Bermasalah, termasuk terhadap kerugian yang mungkin 

imbul atas penjualan jaminan kendaraan yang telah ditarik.   

 

Komite Manajemen Risiko, telah memberi gambaran kepada Direksi terkait 

pengelolaan risiko yang dihadapi Perseroan, sehingga Direksi dapat mengambil  

kebijakan, strategi dan implementasi pelaksanaan bisnis dengan memperhaikan 

opini risiko yang diberikan tersebut. 

 

Prospek Usaha 

 

Banyak pendapat dari para pengamat ekonomi mengenai prospek bisnis Indonesia 

ditahun 2018, termasuk salah satunya termuat di media Bisnis Indonesia (19/10/17) 

dengan headline “Menjaga Opimisme Pebisnis”. Disampaikan bahwa kebijakan fiskal 

yang agresif diambil Pemerintah pada menjelang akhir tahun 2017, memberi 

kekuairan tersendiri bagi pelaku bisnis, yaitu dengan digenjotnya pendapatan 

negara dari target Rp 1.736,1 Triliun pada tahun 2017 menjadi Rp 1.894,7 Triliun 

pada tahun 2018, atau meningkat 9,14%. Padahal realisasi penerimaan pajak sampai 

dengan September 2017 masih berada dikisaran 60% dari target yang dipatok sekitar 

Rp 1.400 Triliun. “Dengan demikian, ada peluang penerimaan negara 2018 juga idak 

terrealisir sesuai dengan target” (analisis Wadir Indef). Implikasinya Pemerintah 

berupaya keras (extra effort) mencari sumber penerimaan, salah satunya dari cukai 

dan pajak. Upaya lain yang mungkin dilakukan Pemerintah untuk menambah kas 

negara adalah efisiensi belanja atau pemotongan anggaran. Atas kondisi tersebut 

dikuairkan pengusaha memilih sikap wait and see, sehingga momentum 

pertumbuhan ekonomi di semester pertama tahun 2018 menjadi idak opimal.   

 

Pandangan lebih opimis dari Pemerintah, didasarkan pada perkiraan awal ; investasi 

akan menguat karena berlanjutnya pemulihan harga komoditas, adanya 

peningkatkan kepercayaan investor yang didukung oleh kenaikan peringkat S & P, 

konsumsi swasta juga diperkirakan akan meningkat dengan inflasi moderat, nilai  
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tukar yang stabil, kepercayaan konsumen yang lebih kuat dan suku bunga kredit 

komersial yang lebih rendah. Atas dasar hal tersebut, Pemerintah mentargetkan 

pertumbuhan ekonomi 2018 mencapai angka 5,4%, sedikit lebih inggi dari proyeksi 

Bank Dunia sebesar 5,3%.  

 

Indikator lain dari kepercayaan Investor terlihat dari Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG) yang menembus rekor baru dengan kapitalisasi Rp 6.683,29 Triliun per 25 

Oktober 2017 (sumber Infobank Outlook 2018). Tantangan justru pada kondisi 

geopoliik dengan tensi yang meninggi, dan telah mulai terasa karena adanya Pilkada 

serentak pada Juni 2018 dan unsur-unsur poliik telah mulai bekerja untuk meraih 

kemenangan pada Pilpres 2019. 

 

Sementara itu, perkembangan kinerja industri Perusahaan Pembiayaan selama tahun 

2017 Aset tumbuh 7,77% atau dari Rp 442,8 Triliun pada tahun 2016 menjadi Rp 

477,2 Triliun pada tahun 2017 dan Pembiayaan tumbuh 7,05 % atau dari Rp 387,5 

Triliun pada tahun 2016 menjadi Rp 414,8 Triliun pada tahun 2017. Melihat angka 

tersebut tentunya masih melegakan ditengah daya beli masyarakat yang 

menurun/belum pulih.  

 

Pelaku industri Perusahaan Pembiayaan melihat tahun 2018 akan lebih baik, yang 

didasari dari mulai meningkatnya penjualan kendaraan sebagai akibat pembangunan 

proyek infrastruktur yang masif dilakukan oleh Pemerintah, dan terjadinya 

pergeseran pertumbuhan penjualan kendaraan dari Pulau Jawa ke Wilayah Indonesia 

Bagian Timur, dimana Nusa Tenggara dan Sulawesi menjadi daerah yang 

pertumbuhan penjualan mobilnya teringgi.    

 

Pembangunan infrastruktur dapat dilihat dari persepekif daya serap tenaga kerja 

selama masa pembangunan, memperlancar koneksitas antar daerah untuk 

meningkatkan daya saing, meningkatnya efisiensi, dan pada akhirnya mendorong 

minat investasi bagi pebisnis lokal maupun asing. Semua ini tentunya memberikan 

opimisme bagi pelaku Perusahaan Pembiayaan bahwa penjualan kendaraan ditahun 

2018 akan lebih baik dari tahun sebelumnya. 

 

Penutup  

 

Melaksanakan sinergitas dengan Bank Bukopin dan Bank Syariah Bukopin didalam 

memberikan Pembiayaan kendaraan kepada nasabah/konsumen merupakan 

pekerjaan besar pada tahun 2018 yang akan Kami jalani. Pekerjaan ini akan semakin 

mempercepat pertumbuhan Bukopin Finance mengejar keteringgalan terhadap  



PT Bukopin Finance | Laporan Tahunan 2017 | Sinergitas, Bersama Semakin Kuat28

LAPORAN DEWAN
Komisaris dan Direksi

 ANALISA DAN
Pembahasan Manajemen

IKHTISAR DATA
Keuangan Pening

PROFIL
Perusahaan

perusahaan pembiayaan lain yang telah lebih dahulu maju yang juga dimiliki oleh 

Bank. 

 

Bersama Semakin Kuat, merupakan tagline tahun 2018 yang Kami pilih. Pekerjaan 

besar akan semakin ringan bila dilaksanakan bersama, hasilnya untuk perkuatan 

bisnis bersama dalam Group Usaha. Kinerja yang baik dalam kerangka Konglomerasi 

merupakan tujuan yang dijaga bersama untuk memenuhi harapan stake holders.     

 

Pada kesempatan ini, Direksi menyampaikan apresiasi yang inggi kepada seluruh 

Karyawan atas dedikasi dan kerja keras yang ditunjukan sehingga Perseroan dapat 

melalui tahun 2017 dengan capaian kinerja yang membanggakan. 

 

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham atas 

perhaian, dukungan, pengawasan, nasehat serta kepercayaan yang diberikan 

sehingga memudahkan langkah Kami didalam pengelolaan Perseroan ditahun 2017 

yang baru dilalui. 

 

Perkenankan pula Kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh 

nasabah, mitra bisnis dan regulator, atas dukungan dan konstribusi sepanjang tahun 

2017, dan Kami akan terus berkomitmen untuk maju mencapai pertumbuhan 

berkelanjutan demi mewujudkan visi dan misi Bukopin Finance.  

 

Semoga Allah SWT senaniasa bersama Kita, mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya 

serta melindungi Kita semua dalam menyongsong masa depan yang lebih baik. 

 

Maret 2018  

 

 

 

Tri Djoko Roesiono 

Direktur Utama 



 

IKHTISAR DATA
KEUANGAN PENTING



Neraca 2017 2016 2015 2014 2013

Aset 799,534       477,634         203,451         168,150        186,604        

Pembiayaan 724,647       416,818         154,933         129,176        111,877        

Kewajiban 577,625       310,753         141,101         109,720        134,200        

Ekuitas 221,909       166,881         62,350            58,430           52,404           

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 799,534       477,634         203,451         168,150        186,604        

CKPN 20,959          9,913               1,908               1,900              1,898              

Pos Administrasi 2017 2016 2015 2014 2013

Pembiayaan Channeling 25,736          34,263            137,980         121,200        51,768           

Laporan Laba Rugi 2017 2016 2015 2014 2013

Pendapatan Piutang Pembiayaan 92,739          38,277            20,211            20,668           19,026           

Pendapatan Lainnya 6,145             4,092               5,559               5,584              4,326              

Jumlah Pendapatan 98,884          42,369            25,770            26,253           23,352           

Beban (90,344)         (35,255)           (18,720)           (18,523)         (16,967)         

Laba sebelum pajak penghasilan 8,540             7,114               7,050               7,730              6,385              

Beban pajak penghasilan 2,354             (1,516)              (1,622)              (1,704)            (1,638)            

Laba bersih tahun berjalan 6,147             5,561               5,428               6,026              4,747              

Laba bersih per saham 0.152             0.191               0.552               0.632              0.524              

Rasio 2017 2016 2015 2014 2013

Return On Asset (ROA) 1.34% 2.59% 4.28% 4.83% 4.61%

Return On Equity (ROE) 3.30% 4.47% 11.10% 12.80% 10.71%

Non Performing Financing (NPF) 2.57% 3.98% 1.26% 0.90% 2.78%

Financing to Asset Raio (FAR) 88.01% 85.19% 75.21% 75.69% 58.94%

Gearing Raio 2.83 1.83                  1.40                  1.82                 2.52                 

1.1  IKHTISAR KEUANGAN DAN OPERASIONAL
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1.2  TREND ASET DAN PEMBIAYAAN
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1.3  TREND PENDANAAN DAN KEWAJIBAN
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1.4  TREND LABA BERSIH DAN EKUITAS
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1.5  TREND RASIO KEUANGAN
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1.6  PENGHARGAAN DAN PERISTIWA PENTING

Majalah Infobank, 30 Agustus 2013 :

Perusahaan Pembiayaan dengan Predikat

“Sangat Bagus”  (tahun 2012)

Majalah Infobank, 19 September 2014 :

Perusahaan Pembiayaan dengan Predikat

“Sangat Bagus”  (tahun 2013)

Majalah Infobank, 29 September 2015 :

Perusahaan Pembiayaan dengan Predikat

“Sangat Bagus”  (tahun 2014)

Majalah Infobank, 29 September 2016 :

Perusahaan Pembiayaan dengan Predikat

“Sangat Bagus”  (tahun 2015)

Majalah Infobank, 14 September 2017 :

Perusahaan Pembiayaan dengan Predikat

“Sangat Bagus”  (tahun 2016)
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Perjanjian Kerja Sama 

PT Bank Bukopin & PT Bukopin Finance

- 24 Juli 2017 -

Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Channeling 

PT Bank Syariah Bukopin & PT Bukopin Finance

- 1 Agustus 2017 -

Perjanjian Kerjasama 

PT BCA Syariah & PT Bukopin Finance

- 8 Agustus 2017 -

Perjanjian Kerjasama 

PT Bank Victoria International & PT Bukopin Finance

- 31 Agustus 2017 -

Perjanjian Kerjasama 

PT Bank Sahabat Sampoerna & PT Bukopin Finance

- 18 Oktober 2017 -

Perjanjian Kerjasama 

PT Bank Capital Indonesia & PT Bukopin Finance

- 22 November 2017 -
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Perjanjian Kerjasama 

PT Bank Ganesha & PT Bukopin Finance

- 24 November 2017 -

Perjanjian Kerjasama 

PT Tugu Kresna & PT Bukopin Finance

- 26 Juli 2017 -

Penandatanganan Komitmen Pencegahan Fraud 

- 24 November 2017 -

Gathering 

“PT Bukopin Finance” 

- 19 Agustus2017 -

Golden Awards 2017 dari Infobank 

“Multi�nance dengan Predikat Sangat Bagus” 

- 14 September 2017 -
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Perjanjian Kerja Sama 

PT Keb Hana Bank & PT Bukopin Finance

- 7 Desember 2017 -



Training Mobile Collection 

- 8 Desember 2017 -

Training & Workshop Admin Pembiayaan Nasional

PT Bukopin Finance

- 17,18,19 November 2017 -

Kegiatan CSR PT Bukopin Finance (Sukabumi)

- 09 November 2017 -

Kegiatan CSR PT Bukopin Finance (Surabaya)

- 09 November 2017 -

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

- 5 Desember 2017 -
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PROFIL PERUSAHAAN



Nama     : PT. Bukopin Finance

Nama Panggilan  : Bukopin Finance

Bidang Usaha   : Jasa Pembiayaan

Alamat Kantor Pusat  : Gedung Bank Bukopin Melawai, Jl. Melawai Raya No. 66,

      Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

   Telepon   : 021-7260756

Faksimili   : 021-7260865

Website   

Tanggal Berdiri   : 9 Juni 2008 

Dasar Hukum Pendirian : Akta Pendirian No.1 Tanggal 9 Juni 2008 

Modal Dasar   : Rp 400.000.000.000

Modal Disetor   : Rp 201.645.000

NPWP    : 01.360.669.4-019.000

TDP    : 0903.1.64.17030

SITU     : KEP-118/KM.10/2009

: 1 Kantor Pusat, 18 Kantor PelayananKantor Layanan  

Jumlah Karyawan  : 167 orang (per 31 Desember 2017)

Pemegang Saham   : PT. Bank Bukopin, Tbk = 97,03%

      Yayasan Kesejahteraan Bukopin = 1,93%

  Koperasi Karyawan Bukopin = 1,04%
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3.1  DATA PERUSAHAAN



 

Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

dalam Surat Keputusan No. C2-5233.HT.01.01. TH83 tanggal 29 Juli 1983 dan diumumkan dalam 

Berita Negara Republik Indonesia No. 26, beserta tambahan No. 432 tanggal 1 April 1986. Perseroan 

memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia 

sesuai Surat Keputusan No. 66/KMK.017/1994 tertanggal 5 Maret 1994.

Anggaran Dasar Pereseroan mengalami beberapa kali perubahan, termasuk perubahan nama 

PT Bank Bukopin sebagai Pemegang Saham sesuai Akta No. 181 tanggal 26 Desember 1994.

  laggnat adap naoresreP asaiB rauL mahaS gnagemeP mumU tapaR lisah nakrasadre ayntujnaleS

Bukopin Finance, yang tercantum Akta Notaris Amastasia Dau, SH dengan Akta Nomor: 1 tertanggal 

9 Juni 2008.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham diluar rapat umum pemegang 

Perseroan No. AHU-0080448.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 29 Juni 2016, susunan pemegang saham 

dan struktur permodalan PT. Bukopin Finance adalah sebagai berikut:

KEPENGURUSAN

Berdasarkan Akta No.45 tanggal 04 Agustus 2016, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT.Bukopin 

Finance adalah sebagai berikut: 

      

Dewan Komisaris Direksi

Komisaris Utama  Direktur Utama : Tri Djoko Roesiono

Komisaris Independen :   Sudarmin Sjamsoe  Direktur  : Asrial

          

YAYASAN KESEJAHTERAAN

KARYAWAN BANK BUKOPIN

KOPKAR BUKOPIN

JAKARTA

97.03 1.93 1.04

Direktur : Ferry Adrian Takari
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3.2  SEKILAS BUKOPIN FINANCE
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3.3  JEJAK LANGKAH

         PT BUKOPIN FINANCE
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Maksud dan tujuan pendirian perseroan sesuai Akta Perubahan No.191 tanggal 17 Juni 2016 

pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah menyelenggarakan kegiatan usaha pembiayaan 

konvensional dan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan untuk mencapai 

maksud dan tujuan pembiayaan maka kegiatan usaha perseroan sebagai berikut :

a. Pembiayaan investasi sebagaimana dimaksud dengan cara:

1) Sewa pembiayaan ;

2) Jual dan sewa-balik (sale and leaseback);

3) Anjak Piutang dengan pemberian jaminan dari penjualan piutang (Factoring With  

Recource);

4) Pembeliaan dengan pembayaran secara angsuran;

5) Pembiayaan proyek;

6) Pembiyaan infrastruktur, dan/atau 

7) Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK).

b. Pembiayaan modal kerja pembiayaan modal kerja sebagaimana dimaksudkan dengan cara:

1) Jual dan sewa-balik (sale and leaseback)

2) Anjak piutang tanpa pemberiaan jaminan dari penjualan piutang (factoring without 

recource)

3) Fasilitas modal usaha; dan/atau

4) Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK).

1) Sewa pembiayaan ;

2) Pembelian dengan pembayaran secara angsuran, dan/atau

3) Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan  

(OJK).

e. Kegiatan Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dengan cara : 

1) Pembiayaan Jual Beli sebagaimana dimaksud dengan cara (Murabahah)

2) Pembiayaan Investasi sebagaimana dimaksud dengan (Mudharabah dan Musyarakah  

Mutanaqishoh)

3) 
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3.4  BIDANG USAHA
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3.5  TUJUAN DAN STRATEGI PERUSAHAAN

Perseroan menyusun road map Bukopin Finance untuk 5 tahun kedepan dengan tujuan 

mencapai peringkat 5 besar perusahaan pembiayaan dengan kategori aset diatas 1 Triliun 

sampai dengan 5 Triliun. Dalam mencapai tujuan tersebut perseroan menetapkan strategi 

perusahaan, sebagai berikut : 

 

1. Melaksanakan sinergitas dalam group usaha, yaitu Bank Bukopin dan Bank Syariah 

Bukopin didalam pemberian pembiayaan kendaraan (Kredit Pemilikan Mobil/KPM) yang 

seluruhnya diproses dalam satu atap di Bukopin Finance. 

 

2. Perkuatan dan sinkronisasi tekhnologi informasi dalam group usaha untuk meningkatkan 

pelayanan kepada nasabah/customer. 

 

3. Membangun dan memperluas jaringan outlet, baik yang dilaksanakan secara mandiri 

maupun implant dengan kantor-kantor Bank Bukopin dan Bukopin Syariah.  

 

4. Pengembangan dan diversifikasi produk yang lebih variaif terkait pelaksanaan sinergitas 

dalam group usaha. 

 

5. Perkuatan pendanaan melalui perluasan kerjasama dengan perbankan, investor, dan 

penerbitan MTN, serta peningkatan Modal baik dalam bentuk penawaran saham pada 

kalangan terbatas, maupun go public dimasa mendatang sejalan dengan kebutuhan 

terhadap peningkatan kinerja. 

 

6. Peningkatan kompetensi dan pengelolaan SDM yang kompeiif. 

 

7. Peningkatan risk awareness dan pengendalian internal. 

 

Sebagai langkah awal, Perseroan mencanangkan program transformasi bisnis yang dimulai 

sejak tahun 2016 dengan pembaharuan teknologi informasi terintegrasi dengan seluruh 

jaringan outlet sehingga menjamin proses bisnis dapat dilaksanakan cepat, aman dan 

akurat. 

 

Pembaharuan teknologi memberi kesempatan lebih banyak terhadap peluang bisnis yang 

dapat dijangkau diberbagai wilayah potensial pembiayaan kendaraan, melalui jaringan 

outlet/kantor layanan pemasaran yang dibangun secara bertahap.  

 

Memberi kemudahan akses kepada nasabah / customer menjadi kunci keberhasilan 

pengembangan usaha, sejak pengajuan pembiayaan, layanan penanganan nasabah, sampai 

dengan penyediaan iik pembayaran yang dapat digunakan (mobile banking, atm, mini 

market, payment point). 

   

Mengejar keteringgalan menjadi semangat yang ditanamkan kepada seluruh jajaran 

Karyawan, idak ada kata terlambat untuk maju berkembang setara dengan Mulifinance 

lain. 



DEWAN KOMISARIS

DIREKTUR UTAMA

DIREKTUR BISNIS DIREKTUR OPERASIONAL

MANAGER 

PEMBIAYAAN

MANAGER

MULTIGUNA

PIMPINAN UNIT 

USAHA SYARIAH

MANAGER 

COLLECTION

MANAGER FINANCE & 

ACCOUNTING

SPV ADMIN 

COLLECTION

SPV 

ACCOUNTING

ACCOUNTING

PAJAK

FINANCE

ADMIN 

COLLECTION

SPV ADMIN 

PEMBIAYAAN

RAPAT UMUM 

PEMEGANG SAHAM

DEWAN PENGAWAS 

SYARIAH

CREDIT 

ANALYST

LOAN REVIEW

RISET & 

PENGEMBANGAN

GENERAL MANAGER 

OPERASIONAL

GENERAL MANAGER 

BISNIS

DESK 

COLLECTOR

SPV COLLECTION 

WILAYAH

COLLECTOR 

BUCKET 2

PROBLEM 

ACCOUNT 

OFFICER

KOORDINATOR 

WILAYAH

KOORDINATOR

GRHA

MARKETING 

OFFICER

COLLECTOR 

BUCKET 1

ADMIN GRHA

SPV ASSET 

DISPOSAL

ASSET DISPOSAL

PT Bukopin Finance | Laporan Tahunan 2017 | Sinergitas, Bersama Semakin Kuat36

LAPORAN DEWAN
Komisaris dan Direksi

 ANALISA DAN
Pembahasan Manajemen

IKHTISAR DATA
Keuangan Pening

PROFIL
Perusahaan

3.6  STRUKTUR ORGANISASI



MANAGER LEGALMANAGER OPERASIONAL

LEGAL 

PERUSAHAAN

PAYMENT 

CONTROL

ADMIN 
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PROSEDUR
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INTERNAL

CORPORATE 
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DIREKSI

SPV SKAI

MANAGEMENT 

RISIKO

KOMITE AUDIT

KEPATUHAN
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SPV MAN. RISIK0 & 

KEPATUHAN

CUSTODY
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GENERAL AFFAIR

LITIGASI

APU & PPT
PENGADUAN 

NASABAH

SPV HRD

RECRUITMENT 

& TRAINING
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SDM
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, 

Guna menyatukan energi untuk menetapkan tujuan Perusahaan maka 

ditetapkan Visi dan Misi Perusahaan, sebagai berikut :

VISI

� 

profesional

MISI

� Memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah dan mitra 

kerja.

� Menjadi support company yang bersinergi bagi perusahaan Induk.

� Memberikan nilai tambah bagi pemegang saham.

� Meningkatkan kesejahteraan karyawaan.
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3.7  VISI DAN MISI



Budaya perusahaan merupakan nilai dan falsafah yang diyakini dapat menjadi landasan 

dan acuan bagi Perseroan untuk mencapai tujuan. Perseroan telah menyusun budaya 

perusahaan yang tertuang dalam nilai-nilai perusahaan yaitu Pelayanan, Disiplin, Integritas, 

Kompeten, dan Team Work.

Nilai perusahaan merupakan cerminan prilaku seluruh jajaran di Perseroan demi tercapainya 

cita-cita dan tujuan Perseroan.

Pelayanan, yaitu memberikan pelayanan prima kepada nasabah dengan proses yang cepat 

dan akurat.

Disiplin, yaitu mematuhi peraturan perusahaan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan 

regulator demi tercapainya penerapan Good Corporate Governance (GCG).

Integritas, yaitu bekerja dengan jujur dan profesional untuk tercapainya perusahaan yang 

sehat dan .

Kompeten, yaitu mampu dan terampil dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung 

jawabnya.

Team Work
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3.8  BUDAYA PERUSAHAAN

         (NILAI PERUSAHAAN)
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3.9  IDENTITAS PERUSAHAAN



SUDARMIN SJAMSOE INDEPENDEN

FERRY ADRIAN TAKARI
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(Komisaris Utama)
LAMIRA SEPTINI PARWEDI
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Warga Negara Indonesia lahir di Jakarta, 1 September 1960, memperoleh gelar 

gelar Master pada tahun 2004 dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM Jakarta, 

menjabat komisaris utama PT Bukopin Finance pada tahun 2013. Pengalaman 

sebelumnya sebagai Direktur Konsumer PT. Bank Bukopin Tbk dari tahun 2006 

hingga 2013.

3.10

RIWAYAT HIDUP

KOMISARIS UTAMA

DEWAN KOMISARIS
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. 

  

Warga Negara Indonesia lahir di Jakarta, 06 Desember 1954, memperoleh gelar 

Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia tahun 1985, menjabat Komisaris 

Independen PT. Bukopin Finance sesuai dengan RUPSLB 22 Agustus 2017. Pengalaman 

sebelumnya sebagai Direktur Operasional dan Keuangan Bank BRI Agro, Tbk dari tahun 

2012 hingga tahun 2016. 

 

3.11

RIWAYAT HIDUP

KOMISARIS INDEPENDEN 

DEWAN KOMISARIS
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(Komisaris Independen)
SUDARMIN SJAMSOE
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3.12

RIWAYAT HIDUP

DIREKTUR UTAMA

DIREKSI
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Warga Negara Indonesia lahir di Surabaya, 9 Desember 1961, memperoleh gelar 

Sarjana Ekonomi dari Universitas Jayabaya tahun 1987. Menjabat Direktur Utama     

PT. Bukopin Finance pada tahun 2015 sampai dengan saat ini.  Sebelumnya 

berkarir di PT. Bank Bukopin, Tbk sejak Tahun 1990 dengan jabatan terakhir 

Kepala Divisi Kredit Konsumer. Selanjutnya menjabat sebagai Direktur PT. 

Bukopin Finance dari tahun 2012 sampai  dengan tahun 2015. 

 



(Direktur Utama)
TRI DJOKO ROESIONO
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3.13

RIWAYAT HIDUP

DIREKTUR

DIREKSI

  

Warga Negara Indonesia lahir di Tembilahan, 9 Oktober 1960 memperoleh gelar 

Sarjana Ekonomi dari STIE Swadaya tahun 1990, menjabat Direktur     

PT. Bukopin Finance sampai dengan saat ini. Pengalaman sebelumnya sebagai     

Kepala Divisi Operasi PT. Bank Bukopin, Tbk dari tahun 2010 hingga tahun 2015. 
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(Direktur)
ASRIAL
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3.14

RIWAYAT HIDUP

DIREKTUR

DIREKSI
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Warga Negara Indonesia lahir di Baturaja, 08 Februari 1966 memperoleh gelar 

Sarjana Hukum dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung tahun 1990, 

menjabat Direktur PT. Bukopin Finance sesuai dengan RUPSLB 22 Agustus 2017. 

Pengalaman sebelumnya sebagai General Manager PT. Bukopin Finance, Tbk dari 

tahun 2016 hingga tahun 2017. 

 



(Direktur)
FERRY ADRIAN TAKARI
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Tangerang

Jakarta

Depok

Bogor

Cirebon

Karawang

Cimahi
Bandung

Sukabumi

Bekasi

Serang

BSD

Kelapa Gading

:  Kantor Pusat Bukopin Finance

:  Kantor Pelayanan Bukopin Finance

:  Kantor Pelayanan Bukopin Finance (Rencana Operasional 2018)

Keterangan :

Pangkal Pinang

Lampung

Pekanbaru

Palembang

Jambi

Baturaja

Cengkareng
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3.15  LOKASI KANTOR PELAYANAN

            BUKOPIN FINANCE



Purwokerto

Pekalongan

Wonosobo

Semarang

Solo

Surabaya

Madiun

Kediri

Malang

Mojokerto

Sidoarjo

Denpasar

Yogyakarta

Tegal

Gresik

Makassar

Manado

Lombok

Balikpapan
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3.16  STRUKTUR DAN

            KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

KOPERASI

KARYAWAN BUKOPIN

YAYASAN KESEJAHTERAAN

KARYAWAN BUKOPIN

BANK BUKOPIN

97.03 %

1.93 %

1.04 %

No Pemegang saham 
 

   

1 PT. Bank Bukopin, Tbk 
    

 
   
 

  
 

  

2 
Yayasan Kesejahteraan 

 
       
 

             
Karyawan Bukopin 

3 
Koperasi Karyawan Bukopin 

 
       
 

             
Jakarta 

Total    

 

195,665,000,000 

3,885,000,000 

2,095,000,000 

39,133 

777 

419 

Nominal Lembar %

97,03 

1,93 

1,04 

201,645,000,000 40,329 100,00



ANALISA DAN 
PEM BAHASAN M ANAJEM EN
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ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

4.1  KONDISI PEREKONOMIAN DUNIA

 
Kewaspadaan yang inggi pada keidakpasian ekonomi global, nasional dan situasi bisnis 

industri perusahaan pembiayaan masih mewarnai selama perjalanan tahun 2017. Namun 

Perseroan tetap bertekad terus melanjutkan program pertumbuhan sebagai rangkaian 

transformasi bisnis yang  dilaksanakan dalam 3 (iga) tahapan pelaksanaan hingga tahun 

2018, untuk tujuan mengejar keteringgalan melalui sinergitas dengan Bank Bukopin dan 

Bank Syariah Bukopin didalam memperluas sasaran pasar pembiayaan kendaraan bermotor.  

 

 

Meskipun keidakpasian masih terjadi, namun penataan ekonomi yang dilakukan masing-

masing negara telah memberikan tanda-tanda penguatan ekonomi global baik di negara 

berkembang maupun negara maju, seperi ; Amerika Serikat, China, Jepang dan India, yang 

berpotensi menaikan harga komoditas primer dan akan meningkatkan volume perdagangan, 

termasuk untuk Indionesia. 

 

Setelah krisis “suprime mortgage” yang dalam dan kebijakan “zero interest rate” yang 

dicanangkan untuk mengatasi hal tersebut, idak butuh waktu lebih lama perekonomian 

Amerika Serikat (AS) mulai menunjukan perbaikan. Aliran dana masuk meningkat (bullish) 

pada bursa/New York Stock Exchange, sehingga terjadi penurunan drasis cadangan valuta 

asing khususnya US Dollar hampir di semua negara.   

 

Ekonomi AS mulai menunjukan lompatan kearah perbaikan, slogan “America First” yang 

dicanangkan president Donald Trump ingin mengembalikan kejayaan AS dengan mendorong 

rakyat untuk membeli produk AS dan mempekerjakan warga AS sendiri sebagai pegawai. 

Menggenjot sektor industri manufaktur merupakan bagian menciptakan 25 Juta lapangan 

kerja baru dalam 10 tahun ke depan. 

 

Sementara itu China dengan pertumbuhan ekonomi 2017 sekitar 6,9% diprediksi menjadi 

negara yang terbesar perekonomiannya pada tahun 2032, meyalip AS (The Centre for 

Economics and Business Research/CEBR). Sebagaimana berjalan selama ini, China 

mempergunakan strategi degan bersikeras membanjiri pasar dengan banyak simulus, dan 

menyeimbangkan kembali perekonomiannya dengan mengalihkan sumber pertumbuhan 

ekonominya ke sektor jasa dengan konstribusi mencapai lebih dari separuh PDB China, 

teknologi baru, dan ekspor bernilai tambah. Dengan strategi itu China mengalihkan 

ketergantungannya dari industri alat berat yang dihantui kelebihan kapasitas dan ingginya 

utang yang membebani negara.    

 

Dua kutub kekuatan besar perekonomian dunia ini, ditambah Jepang dan Eropah yang 

menjadi perhaian semua negara didalam menyusun strategi dan kebijakan ekonominya 

dalam tatanan ekonomi global. Termasuk Indonesia yang selama ini mengandalkan pasar 

tradisional perdagangannya ke-empat negara tersebut. 
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Membaiknya perekonomian AS, telah memberikan harapan baik terhadap perekonomian 

Indonesia, yang menempatkan berturut-turut AS, China, Jepang dan Eropah sebagai tujuan 

ekspor terbesarnya. Hal ini ditunjukan Neraca Perdagangan Indonesia (NPI) 2017 secara 

kumulaif surplus USD 11,83 Miliar. Slogan “America First” belum berdampak, namun 

dikuairkan pada tahun-tahun selanjutnya mulai berpengaruh pada volume perdagangan 

Indonesia.     

 

Kebijakan fiskal yang diambil Pemerintah secara agresif, telah  memberikan kekuairan 

tersendiri bagi pelaku bisnis (“Menjaga Opimisme Pebisnis”, Bisnis Indonesia, 19 Oktober 

2017), yaitu digenjotnya pendapatan negara dari target Rp 1.736,1 Triliun pada tahun 2017 

menjadi Rp 1.894,7 Triliun pada tahun 2018, atau meningkat 9,14% (analisis Wadir Indef). 

Implikasinya Pemerintah berupaya keras (extra effort) mencari sumber penerimaan, salah 

satunya dari cukai dan pajak.  

 

Kebijakan lain yang diambil Pemerintah terkait APBN adalah perbedaan postur APBN 2017 

dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu kalau dulu anggaran lebih banyak untuk kebutuhan 

kementerian dan lembaga, kali ini transfer ke daerah-pun sama banyaknya (Disampaikan 

Menteri Keuangan, seperi dikuip dari deikcom). Tercatat untuk Kementerian dan Lembaga 

sebesar Rp 763,6 Triliun atau 36,7% dari total belanja negara, sedang dana transfer ke 

daerah sebesar Rp 764,9 Triliun atau 36,8% dari total belanja negara. Melalui peran daerah 

yang semakin besar diharapkan akselerasi pembangunan dapat dilakukan lebih cepat dan 

merata.  

 

Pada sisi lain, masifnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemerintah telah 

memberi harapan memperlancar koneksitas antar daerah, meningkatkan daya saing, 

meningkatkan efisiensi, dan pada akhirnya mendorong minat investasi bagi pebisnis lokal 

maupun asing.  

 

Padangan ekonomi tahun-tahun kedepan akan lebih baik seidaknya terlihat dari proyeksi  

pertumbuhan ekonomi Indonesia ditahun 2018, sebagaimana dimuat dalam Economic 

Outlook  

 

Data Economic Outlook Indonesia 2018, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan ; 

 2017 2018 

Pertumbuhan 5,1% 5,3% 

Tingkat Inflasi 3,5% 3,7% 

Kurs Rp/USD Rp 13.000,- s/d Rp 13.500,- Rp 13.000,- s/d Rp 13.400,- 

BI 7RR 4,25% 4% 

Fed Fund Rate 1,5% 2% 

 

4.2  PEREKONOMIAN INDONESIA
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Pertumbuhan 5,3% ini juga sesuai proyeksi Bank Dunia, sebagaimana dinyatakan (oleh 

Rodrigo A. Chaves/Country Director For Indonesia, Word Bank) “fundamental ekonomi 

Indonesia membaik, oleh karena itu prospek tetap posiif dan melihat potensi pertumbuhan 

idak retan terhadap guncangan global”, seperi dilansir Antara.  

 

Sedangkan Pemerintah men-target-kan ingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 

mencapai angka 5,4 persen. Pandangan lebih opimis tersebut didasarkan pada perkiraan 

awal investasi akan menguat karena berlanjutnya pemulihan harga komoditas, peningkatan 

kepercayaan investor yang didukung kenaikan peringkat S&P, konsumsi swasta diperkirakan 

meningkat dengan inflasi moderat, nilai tukar yang stabil, kepercayaan konsumen yang lebih 

kuat dan suku bunga kredit komersial yang lebih rendah.  

 

Semua ini tentunya memberikan opimisme bagi pelaku Perusahaan Pembiayaan bahwa 

kondisi dunia usaha pada tahun-tahun kedepan akan lebih baik. 

 

 

Perkembangan kinerja industri Perusahaan Pembiayaan sepanjang tahun 2017 tumbuh 

7,05% dengan total nilai mencapai Rp 414,8 Trilyun dari posisi tahun sebelumnya Rp 387,5 

Triliun. Melihat angka tersebut tentu masih melegakan ditengah tantangan daya beli 

masyarakat yang menurun/belum pulih. Data Gaikindo untuk penjualan mobil tahun 2017 

mencapai 1,08 Juta unit naik ipis dibanding tahun 2016 sebesar 1,06 Juta unit. Sedangkan 

data AISI untuk penjualan motor tahun 2017 mencapai 5,88 Juta unit, lebih rendah dari 

pencapaian tahun 2016 sebesar 5,93 Juta unit. 

 

Secara umum pelaku industri Perusahaan Pembiayaan melihat tahun 2018 akan lebih baik, 

yang didasari dari mulai meningkatnya penjualan kendaraan sebagai akibat pembangunan 

proyek infrastruktur yang masif dilakukan oleh Pemerintah. Perkembangan posiif juga 

ditunjukan, dengan terjadinya pergeseran pertumbuhan penjualan kendaraan dari Pulau 

Jawa ke Wilayah Indonesia Bagian Timur, dimana Nusa Tenggara dan Sulawesi menjadi 

daerah yang pertumbuhan penjualan mobilnya teringgi.   

 

Namun tantangan industri Perusahaan Pembiayaan disamping belum pulihnya daya beli, 

juga dukungan pendanaan dari Perbankan yang dirasakan semakin ketat. Performance 

sebagian Perusahaan Pembiayaan yang sedang menurun menjadi perhaian Perbankan 

untuk lebih, bahkan cenderung sangat selekif didalam memilih kerjasama dengan 

Perusahaan Pembiayaan didalam penyaluran pendanaannya. 

 

Prediksi tahun 2018, Perusahaan Pembaiyaan akan tumbuh pada kisaran 8%-9% dengan 

melihat adanya kenaikan harga komoditas dan potensi pertumbuhan pembiayaan disektor 

usaha produkif.  

 

4.3  KONDISI INDUSTRI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
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Walaupun beratnya tantangan tahun 2017, namun Industri Perusahaan Pembiayaan masih 

mencatat pertumbuhan. Tercatat Aset YoY naik 7,8% dari Rp 442,8 Trilyun ditahun 2016 

menjadi Rp 477,2 Trilyun ditahun 2017; Pembiayaan YoY naik 7,1% dari Rp 387,5 Trilyun 

ditahun 2016 menjadi Rp 414,8 Trilyun ditahun 2017; sedangkan Laba YoY naik 16% dari Rp 

10,9 Trilyun ditahun 2016 menjadi Rp 12,6 Trilyun ditahun 2017. Trend ini menunjukan 

adanya gairah pada penjualan kendaraan yang diprediksi terus membaik memasuki tahun 

2017. 

Beberapa rasio kinerja Perusahaan Pembiayaan ditahun 2017 diambil dari data staisik OJK 

sebagai berikut : ROA 4,03% dari tahun sebelumnya 3,87%; ROE 12,28% dari tahun 

sebelumnya 12,01%;  FAR 86,94% dari tahun sebelumnya 87,52%; Gearing 2,99 dari tahun 

sebelumnya 3,03; BOPO 82,77% dari tahun sebelumnya 81,46%; NPF 2,96% dari tahun 

sebelumnya 3,26%. 

 

 

Tahun 2017 merupakan tahapan kedua yang dijalani Perseroan dalam kaitan program 

transformasi bisnis yang dilakukan. Pada tahun ini merupakan tahap pembukaan jaringan 

outlet berupa Kantor Selain Kantor Cabang (KSKC) atau yang diisilahkan Grha Bukopin 

Finance. Kantor ini merupakan iik/outlet layanan pemasaran untuk menggarap pasar 

pembiayaan kendaraan didaerah-daerah potensial. 

 

Melalui keberadaan kantor layanan pemasaran, strategi perluasan pasar dilakukan dengan 

sasaran menembus kelompok Perusahaan Pembiayaan dengan kategori Asset diatas Rp 500 

Miliar sampai dengan Rp 1 Triliun.  

 

Per posisi 31 Desember 2017, total aset Bukopin Finance Rp  799,5 Miliar yang didukung 

dengan jumlah outlet/Grha Bukopin Finance sebanyak 18 outlet, dan dengan jumlah 

karyawan sebanyak 275 orang.  

 

Melalui sumber daya tersebut, Bukopin Finance berkonstribusi pada industri Perusahaan 

Pembiayaan dengan market share sebesar 0,17%. Market share tersebut masih sangat kecil 

sehingga memberi kesempatan lebih luas kepada Bukopin Finance untuk tumbuh signifikan, 

berupaya mengejar keteringgalan dengan Perusahaan Pembiayaan lainnya. 

 

Apabila dilihat melalui pendekatan kelompok Aset yang setara (peers group), maka 

berdasarkan data Infobank terbit Agustus 2017, Bukopin Finance berada pada ranking 3 dari 

56 kelompok Perusahaan Pembiayaan ber-Aset Rp 100 Miliar sampai dengan dibawah Rp 

500 Miliar. Hal ini tentunya menambah moivasi tersendiri terus mengejar pertumbuhan 

untuk naik kelas ke kelompok Perusahaan Pembiayaan ber-Aset diatas Rp 500 Miliar sampai 

dengan dibawah Rp 1 Triliun.  

4.4  POSISI PERSEROAN DALAM PEERS GROUP
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Sampai dengan perjalanan 2017, strategi transformasi bisnis yang dilaksanakan telah 

menunjukan hasil yang on the track, dengan berkemampuan operasional sebagaimana 

dilaksanakan oleh Perusahaan Pembiayaan pada umumnya. Penggunaan teknologi yang 

berkemampuan real ime online mengelola piutang, proses bisnis yang mendasarkan pada 

pencapaian Service Level Agrrement (SLA) maksimal 3 hari kerja, jaringan outlet/kantor 

layanan pemasaran yang tersebar, dan ketersediaan Karyawan berpengalaman mengisi 

seiap jenis pekerjaan menjadi kunci keberhasilan pencapaian program yang dilaksanakan.   

 

Setelah selesai program pengganian sotware aplikasi teknologi dan mulai digunakan sejak 

Oktober tahun 2016, selanjutnya dilakukan program pembukaan outlet/kantor layanan 

pemasaran dengan prioritas pertama di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah dan 

Jawa Timur. Jumlah outlet yang dibuka pada tahun 2017 sebanyak 13 kantor, sehingga 

keseluruhannya berjumlah 18 kantor. 

 

Didalam pelaksanaan pembukaan kantor layanan pemasaran, Perseroan mempergunakan 

pola pembayaran sewa bulanan atau opex (operaional expenses) sehingga mengurangi 

beban pada penggunaan dana modal yang dimiliki. 

 

Strategi bisnis yang dipilih adalah fokus utama pada pembiayaan kendaraan bekas (used car) 

dengan porsi sebesar 85%, dan kendaraan baru (new car) sebesar 15%, dikarenakan margin 

pembiayaan kendaraan bekas relaif lebih besar dibanding kendaraan baru. Kerjasama 

dengan showroom dalam hal ini menjadi kunci keberhasilan perolehan aplikasi permohonan 

nasabah, untuk itu kerjasama dengan showroom terus diperluas. 

  

Memperhaikan pembukaan kantor layanan pemasaran berkaitan langsung dengan 

penetrasi pada pasar-pasar yang baru dimasuki, maka skema pembiayaan yang menarik dan 

kompeiif menjadi hal yang harus dilakukan kepada showroom-showroom yang menjadi 

sasaran sebagai mitra kerja.  

 

Melangkapi layanan pada customer, diversifikasi produk dibuat melalui Pembiayaan 

Muliguna dengan jaminan kendaraan dan jaminan fixed aset (tanah & bangunan). Produk 

factoring juga dipasarkan hanya khusus kepada vendor-vendor rekanan dalam group usaha. 

 

Menyelaraskan dengan ekspansi Pembiayaan yang progresif dilaksanakan, maka 

penangangan Pembiayaan Bermasalah diperkuat melalui penyempurnaan organisasi 

Penagihan, yaitu dengan mengangkat Manager Collecion dan Koordinator Area Collecion. 

Disamping itu sedang dalam progress pembuatan Mobile Collecion, yaitu suatu program 

sotware yang dapat membantu pelaksanaan fungsi penagihan sehingga monitoring dapat 

dilaksanakan dengan lebih baik dan terkontrol. Penggunaan mobile collecion ini juga  

4.5  TINJAUAN OPERASIONAL
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dilengkapi dengan perangkat mini EDC sebagai alat untuk melakukan pendebetan dari 

rekening nasabah/debitur apabila melakukan pembayaran kewajiban angsuran. 

 

Konsep penerimaan pembayaran angsuran dari nasabah/debitur dilaksanakan melalui 

mekanisme bank transfer, perangkat elektronik/digital, dan channel pembayaran melalui 

mini market dan payment point online bank (PPOB). Tidak tersedia counter teller atau kasir 

pada seiap kantor layanan pemasaran Bukopin Finance. Melalui cara bayar seperi ini, 

kepada seiap nasabah/debitur diberikan nomor idenitas (virtual account) sebagai tujuan 

rekening atas pembayaran angsuran yang dilakukannya. 

 

Semua manfaat yang disiapkan untuk kemudahan layanan nasabah/debitur diatas, dapat 

dilakukan dan dapat terus dikembangkan karena sistem teknologi yang dipergunakan 

memungkinkan untuk itu. Dasar operasional teknologi ini menggunakan web base sehingga 

memberikan kemudahan didalam mengakses dari tempat mana saja, sepanjang personil 

memiliki kewenangan melalui ID login dan password yang diberikan kepadanya. 

 

Pada sisi proses persetujuan Pembiayaan, sistem teknologi informasi yang dipergunakan 

mampu mempermudah proses evaluasi pembiayaan secara online terintegrasi dengan 

outlet/kantor layanan pemasaran diseluruh wilayah kerja, dengan pemberian persetujuan 

tetap menjadi kewenangan Kantor Pusat (sentralisasi), sehingga diharapkan dapat mengawal 

pertumbuhan bisnis dengan lebih baik. Demikian juga proses pembukuan, pengelolaan 

piutang, pelaporan telah terintegrasi didalam sistem teknologi informasi sehingga memberi 

jaminan pada akurasi, kecepatan proses dan keamanan data.   

 

Guna mendukung langkah strategis didalam pencapian kinerja, Sumber Daya Manusia (SDM) 

merupakan kunci utama untuk peningkatan produkivitas. Memperhaikan kebutuhan SDM 

untuk mengisi outlet/kantor layanan pemasaran yang dikembangkan dengan pola 

perekrutan lebih diutamakan calon karyawan yang berpengalaman di industri pembiayaan, 

Hal ini dimaksudkan untuk siap kerja dan sekaligus mengadopsi sistem kerja yang baik untuk 

dimodifikasi dan diterapkan pada Perseroan. Penyamaan persepsi dan pembentukan budaya 

perusahaan dilakukan melalui forum morning briefing, diskusi dan coaching yang intens. 

Pengembangan pengetahuan dan keahlian dilakukan melalui training internal (in-house) 

maupun eksternal dengan mengikutkan pada pendidikan durasi pendek (short course) dan 

seminar-seminar. 

 

Pada jabatan tertentu, seperi Dewan Komisaris, Direksi, pejabat satu ingkat dibawah 

Direksi, Manager, dan staff Penagihan (collecion) diikutkan dalam program serifikasi sesuai 

persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan OJK berlaku. 

 

Pengembangan jalur karir (career path) dilakukan melalui assessment dan pendekatan job 

level. Seiap jenjang dalam struktur organisasi memiliki persyaratan job level tertentu,  
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sedangkan promosi karyawan pada jabatan yang lebih inggi harus memenuhi assessment, 

baik kinerja, pengalaman, maupun kemampuan pengembangan dirinya. Penghargaan 

(reward) dan sanksi (punishment) diterapkan untuk memberikan moivasi sekaligus 

pencapaian hasil kerja yang baik, karena apabila terdapat pelanggaran akan diberikan sanksi 

yang memadai berdasarkan ingkat kesalahannya.  

 

Untuk efekifitas penggunaan likuiditas operasional, maka dipilih konsep opex (operaional 

expenses) terkait nilai investasi yang tergolong signifikan, seperi untuk pembukaan outlet 

kantor layanan pemasaran (telah disampaikan diatas), pengadaan sarana prasarana kerja, 

penggunaan dan pengembangan teknologi informasi, dan lainnya. Melalui konsep ini 

penggunaan Modal yang dimiliki semaksimal mungkin dapat dialokasikan untuk 

pengembangan bisnis, yaitu keperluan ekspansi pembiayaan. 

   

Peningkatan ekspansi pembiayaan harus dilakukan segera untuk mencapai level usaha yang 

layak dan dapat memikul beban operasional yang muncul sebagai akibat pengembangan 

kantor/outlet, bahkan seiap outlet harus mampu berfungsi sebagai pemberi keuntungan 

(profit center) dalam kurun waktu maksimal 5 bulan setelah operasional. Pemberian target 

ini sebagai bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada seiap pimpinan/koordinator dari 

kantor/outlet berada. Pada akhirnya konstribusi dari kantor/outlet yang dikembangkan, 

diharapkan secara konsolidasi mampu meningkatkan kinerja Perseroan, dari sisi aset, 

pembiayaan, maupun perolehan laba.   

 

Tambahan modal direncanakan dalam bentuk pengalihan (inbreng) gedung kantor Bank 

Bukopin di Jalan Melawai Raya 66, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menjadi milik Bukopin 

Finance, dengan nilai sesuai penilaian pada saat diserah terimakan. 

 

Keberadaan gedung yang akan menjadi Kantor Pusat Bukopin Finance ini, akan 

meningkatkan citra perusahaan dan diharapkan semakin memperkuat kepercayaan mitra 

bisnis Dealer/Showroom didalam meningkatkan kerjasama pada level yang signifikan. 

 

Didalam jangka menengah (3-5 tahun) kedepan diharapkan perusahaan telah mampu naik 

kelas pada level Aset diatas Rp 3 Triliun melalui sinergitas dengan group usaha yaitu Bank 

Bukopin dan Bank Syariah Bukopin. 

 

 

Program transformasi bisnis yang dijalankan sejak tahun 2016 telah menunjukan adanya 

perubahan signifikan terhadap pencapaian kinerja keuangan Pereroan.  Fokus utama pada 

pembiayaan kendaraan bekas merupakan awal dari sebuah langkah baru yang ditempuh 

Bukopin Finance dalam melakukan ekspansi bisnis. Secara singkat, kinerja keuangan PT 

Bukopin Finance tahun 2017 (audited) dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

4.6  TINJAUAN KEUANGAN
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Total Aset Perseroan sebesar Rp 799,5 Miliar atau tumbuh 67,4% dari tahun sebelumnya 

yang tercatat sebesar Rp 477,6 Miliar. Pertumbuhan Aset yang utama disebabkan 

peningkatan Pembiayaan yang signifikan dan merupakan kebijakan Perseroan untuk 

mengejar pertumbuhan Pembiayaan yang progresif dari tahun ke tahun.  

 

Penyaluran Pembiayaan baru pada tahun 2017 mencapai Rp 460,9 Miliar dibanding tahun 

sebelumnya Pembiayaan baru sebesar Rp 195,8 Miliar. Pembiayaan ke segmen retail telah 

merubah jumlah number of account dan number of customer, dengan trend sebagaimana 

dibawah ini : 
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Outstanding portofolio Pembiayaan PT Bukopin Finance berdasarkan laporan keuangan 

(audited) adalah sebesar Rp 724,7 Miliar atau tumbuh sebesar 73,9% dari tahun sebelumnya 

yang tercatat sebesar Rp 416,8 Miliar. Sedangkan penerusan Pembiayaan (channeling) tahun 

2017 berada diangka Rp 25,7 Miliar atau turun sebesar 21,5% dari tahun sebelumnya yaitu 

Rp 32,8 Milyar.  

 

Untuk mendukungan ekspansi Pembiayaan, sumber Pendanaan dari Perbankan terus 

ditambah dan diperluas. Tercatat Pendanaan baru dari Perbankan ditahun 2017 diperoleh 

sebesar Rp    360,2 Miliar dibanding tahun sebelumnya diperoleh sebesar Rp 122,1 Miliar.  

 

Sedangkan outstanding Pendanaan sebesar Rp 570,6 Miliar atau tumbuh 86,5% dari tahun 

sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 306 Miliar. 

 

Perolehan Laba Bersih tahun 2017 adalah sebesar Rp 6,2 Miliar atau naik sekitar 10,55% dari 

tahun sebelumnya yaitu Rp 5,6 Miliar. Pencapaian Laba tersebut idak lepas dari kebijakan 

Perseroan untuk memupuk Cadangan Penghapusan (CKPN) pada level yang lebih inggi 

sebagai kebijakan penyeimbang dari ekspansi Pembiayaan yang progresif dilaksanakan. 

Tercatat saldo CKPN pada tahun 2017 sebesar Rp 21 Miliar atau tumbuh 111,4% dari tahun 

sebelumnya Rp     9,9 Miliar.  

 

Ekuitas Perseroan tercatat Rp 221,9 Miliar atau tumbuh 33 % dari tahun sebelumnya yang 

tercatat sebesar Rp 166,9 Miliar. Posisi Permodalan ini telah berada diatas ketentuan yang 

diwajibkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu minimal Rp 100 Miliar pada tahun 2019. 

 

Pencapaian rasio-rasio keuangan tahun 2017 yaitu Return On Asset (ROA)=1,34%, Return On 

Equity (ROE)=3,28%. Pembiayaan/Ekuitas=260,3%, Net Interest Margin (NIM)=8,49%, BOPO=    

91,36%, CER=83,73%, NPF=2,57%, dan Gearing Raio=2,57 kali. Khusus pencapaian ROA dan 

ROE dipengaruhi oleh adanya penambahan modal yang signifikan yaitu sebesar Rp 50 Milyar 

pada pertengahan tahun 2017.  

 

Jika merujuk pertumbuhan kinerja keuangan Perseroan ditahun 2017, maka strategi bisnis 

yang dijalankan dapat dikatakan cukup berhasil mengingat pertumbuhan tersebut terjadi 

ditengah masih stagnasinya pertumbuhan penjualan kendaraan yang terjadi pada industri 

otomoif nasional. 



UNIT PENDUKUNG
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5.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Pengembangan sumber daya manusia diiikberatkan pada peningkatan efekifitas kerja yang 

berbasis strategi dan kompetensi. Strategi rekrutmen fokus pada calon karyawan yang 

berpengalaman di industri pembiayaan, sehingga diharapkan dapat memperoleh sumber daya 

manusia yang siap dan sekaligus mengadopsi sistem kerja yang baik untuk diterapkan pada 

perusahaan. 

 

Untuk memiliki sumber daya dengan kompetensi yang baik perlu dilakukan pelaihan dan 

pengembangan. Pengembangan dilakukan secara terencana dengan meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan dan kemampuan.  

 

Untuk dapat bersaing, perusahaan idak hanya harus merekrut karyawan-karyawan terbaik, 

tetapi juga harus dapat mendorong para karyawan untuk memberikan kemampuan terbaiknya. 

Oleh karena itu, perusahaan membangun sikap karyawan untuk kreaif, proakif, inisiaif, dan 

berintegritas pada perusahaan. 
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5.2 STRATEGI PENGEMBANGAN SDM

Pengembangan sumber daya manusia adalah proses yang berkelanjutan dan karenanya 

perusahaan membuat rencana pemenuhan secara sistemais dan terarah. Serangkaian test dan 

persyaratan dilakukan secara ketat sehingga diharapkan dapat memperoleh karyawan yang 

berkualitas dan benar-benar unggul dibidangnya. 

 

Pelaihan dilakukan secara sistemais untuk tujuan mengubah ingkah laku pegawai melalui 

pelaihan yang berkaitan dengan keahlian (hard skill) dan pengembangan perilaku posiif (sot 

skill). Pengembangan SDM dirasakan sangat pening karena tuntutan pekerjaan yang sangat 

kompleks akibat kemajuan teknologi dan kompeisi. Perusahaan juga melakukan 

penyempurnaan terhadap struktur organisasi dan jenjang karir yang bertujuan untuk memberi 

peluang pada karyawan dalam mengembangkan dirinya selaras dengan kebutuhan posisi dalam 

perusahaan. 

 

Pengembangan jalur karir (career path) dilakukan melalui assessment dan pendekatan job level. 

Seiap jenjang dalam struktur organisasi memiliki persyaratan job level tertentu, sedangkan 

promosi karyawan pada jabatan yang lebih inggi harus memenuhi assessment, baik kinerja, 

pengalaman, maupun kemampuan pengembangan dirinya.  

 

Penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) diterapkan untuk memberikan moivasi 

sekaligus pencapaian hasil kerja yang baik, karena apabila terdapat pelanggaran akan diberikan 

sanksi yang memadai berdasarkan ingkat kesalahannya. Jalur pengembangan karier dapat 

dilaksanakan melalui Penempatan posisi awal, Mutasi/rotasi/detasering, Mengisi Formasi 

Jabatan, Job Enlargement, Team khusus (task force), dan Training and Development. 

 

Perusahaan membangun HRD Applicaion System untuk pengelolaan administrasi SDM melipui 

data karyawan, absensi, prestasi dan penghargaan yang diperoleh, sanksi, data penggajian, dan 

lain-lain. Seiap karyawan dapat mengakses data yang menyangkut pribadinya sendiri. 

Penilaian kinerja ditujukan bagi karyawan kontrak dan karyawan tetap untuk periode tahun 

sebelumnya. Indikator Kinerja Utama (KPI) dijadikan sebagai tolak ukur dalam melakukan 

penilaian hasil kerja karyawan yang terdiri dari Aspek Kuanitaif dan Kualitaif. Hasil penilaian 

kinerja dinyatakan dengan angka dan hasil keseluruhan dari penilaian seiap faktor 

dipergunakan untuk memperoleh hasil akhir berupa kesimpulan penilaian kinerja umum. 
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PENDIDIKAN L P Total L P Total Grand Total

Kantor Pusat - Sub Total 4 3 7 45 12 57 64

1 Strata-1 2 2 4 31 8 39 43

2 Diploma 1 0 1 4 4 8 9

3 SLTA 1 1 2 10 0 10 12

4 SMP 0 0 0 0 0 0 0

Kantor Cabang - Sub Total 2 0 2 81 20 101 103

1 Strata-1 0 0 0 41 17 58 58

2 Diploma 1 0 1 16 3 19 20

3 SLTA 1 0 1 24 0 24 25

4 SMP 0 0 0 0 0 0 0

GRAND  TOTAL 6 3 9 126 32 158 167

Karyawan Tetap Karyawan Kontrak

KOMPOSISI BERDASAR PENDIDIKAN

NO

5.3  KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN

         TINGKAT PENDIDIKAN

5.4  KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN JABATAN

Managerial Staff Managerial Staff

1 HRD 0 0 0 1 2 3 3

2 IT 0 0 0 0 2 2 2

3 Keu & Acc 0 0 0 2 3 5 5

4 Dukungan Pembiayaan 0 0 0 1 21 22 22

5 Manajemen Resiko 0 0 0 1 0 1 1

6 Operasional 0 2 2 2 36 38 40

7 Markeing 0 0 0 21 37 58 58

8 Collecion 1 4 5 2 18 20 25

9 Audit Internal 0 0 0 1 0 1 1

10 Corporate Secretary 1 0 1 0 2 2 3

11 Lain-lain 0 0 0 0 7 7 7

2 6 8 31 128 159 167Grand Total

Karyawan  Kontrak

KOMPOSISI KARYAWAN  BERDASARKAN  JABATAN

NO Total Total
Grand 

Total

Karyawan  Tetap
Jabatan
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5.5 TEKNOLOGI DAN INFORMASI

Rencana IT untuk tahun 2017 yaitu mengembangkan sistem dan infrastruktur dengan cara otomasi 

sistem, penambahan infrastruktur dan pengembangan aplikasi. 

Infrastruktur teknologi informasi yang handal, memadai, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis 

merupakan salah satu instrumen pendukung dan penggerak dalam menjalankan proses bisnis sehari-

hari.  

Pada saat ini kunci sukses yang mengiringi pesatnya pertumbuhan bisnis pembiayaan idak lain karena 

pengembangan teknologi informasi yang inovaif secara menyeluruh. Bukopin Finance mendedikasikan 

salah satu transformasi binis dengan merencanakan untuk mengembangkan infrastruktur teknologi 

informasi dengan tujuan memberikan pelayanan terbaik dalam mendukung kegiatan operasional dan 

memenuhi kebutuhan konsumen melalui penerapan teknologi informasi yang handal, sehingga 

konsumen dapat mengakses informasi produk dan layanan seiap saat.  

Bukopin Finance menyadari peranan teknologi sangat pening dan sangat berkaitan erat dengan 

kecepatan dalam hal memberikan pelayanan kepada konsumen dan mitra kerja. Peran IT dalam 

meningkatkan pelayanan dan kualitas produk dengan cara-cara berikut:  

 Mendukung percepatan transformasi bisnis dengan melakukan pengelolaan dan pengembangan 

infrastruktur yang efekif dan efisien dalam kegiatan dan/atau pengembangan bisnis. 

 Memperkuat jaringan dan akses pelayanan untuk mendukung ekspansi bisnis perusahaan terkait 

dengan IT. 

 Menjembatani upaya pengembangan IT sesuai kebutuhan unit kerja yang ada.  

 Melakukan penyesuaian terkait perkembangan teknologi terkini untuk mengakomodir regulasi dan 

kebutuhan bisnis kedepan. 

Sistem pening yang menunjang proses bisnis Bukopin Finance dinamakan “BFINANCE System”. System 

ini mencakup penangan pembiayaan nasabah dari awal hingga akhir yaitu sejak aplikasi diperoleh, 

proses persetujuan, perjanjian pembiayaan, pembayaran angsuran, pengelolaan account, dan 

pencatatan akuntansi.  



PT Bukopin Finance | Laporan Tahunan 2017 | Sinergitas, Bersama Semakin Kuat70

LAPORAN DEWAN
Komisaris dan Direksi

 ANALISA DAN
Pembahasan Manajemen

IKHTISAR DATA
Keuangan Pening

PROFIL
Perusahaan

Selain “BFINANCE System”, Perusahaan juga mengadopsi berbagai teknologi yaitu:  

MOBILE SURVEY 

Untuk meningkatkan kecepatan proses realisasi kredit, Bukopin Finance mengembangkan dan telah 

melakukan implementasi sistem Mobile Survey yang digunakan langsung oleh Credit Markeing Officer 

untuk melakukan survey dan input data calon konsumen dan collecing dokumen melalui handset 

(Handphone/ Tablet). 

MOBILE COLLECTION 

Aplikasi yang mengakomodasi kegiatan sehari – hari unit collecion, dengan adanya aplikasi ini mampu 

meningkatkan efekifitas dan produkifitas staf collecion. Hal ini diharapkan dapat memberikan hasil 

yang opimal sehingga ingkat rasio tunggakan terjaga dengan baik. 

HR SYSTEM 

HR System dikembangkan untuk memudahkan pengelolaan data SDM secara cepat dan akurat. Dalam 

perkembangannya, fitur-fitur baru dapat ditambahkan sesuai kebutuhan. 

Disamping itu, sebagai pemenuhan POJK Bukopin Finance juga telah mengembangkan sistem Informasi 

Pelaporan Perusahaan Pembiayaan (SIPP) dan sistem Layanan Informasi Konsumen (SLIK). 

Untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan pembayaran kewajiban, Perusahaan 

juga telah mengembangkan kerjasama layanan Pembayaran Online Nasabah dengan skema Hos to host 

closed payment dengan perusahaan yang bergerak pada bisnis Waralaba. Dan telah diimplementasikan 

juga pelayanan pembayaran melalui fasilitas Bank baik melalui ATM, Mobile dan Internet Banking 

dengan kerjasama produk Virtual Account dengan Bank. Kemudian akan menyusul dalam tahun 2018 ini 

kerjasama Penerimaan Pembayaran Online Bank (PPOB) Bank Bukopin.   

Perusahaan juga telah menerapkan Backup System secara berkala untuk menjaga kelangsungan usaha 

operasional dari bencana yang mungkin terjadi baik disebabkan bencana alam maupun karena gangguan 

kerusakan yang terjadi pada sistem. Kegiatan ini dilakukan baik harian, mingguan, dan bulanan untuk 

mengamakan data histori yang ada pada Loan System.  



TATA KELOLA PERUSAHAAN
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Dalam usaha memajukan kinerja Perusahaan dan memenuhi harapan para 

stakeholder/pemangku kepeningan Perusahaan, serta meningkatkan ketaatan pada peraturan 

dan kode eik yang umumnya berlaku di industri jasa keuangan, perseroan melaksanakan 

kegiatan usahanya dengan memperhaikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik. 

 

Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik didasarkan atas 5 prinsip dasar yaitu: 

 

- Keterbukaan ( Transparancy ) yaitu  Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan 

keterbukaan dalam pengungkapan dan penyedian informasi yang relevan mengenai 

Perusahaan, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepeningan sesuai dengan Peraturan 

perundang-undangan di bidang Pembiayaan serta  standard,prinsip dan praktek 

penyelenggaraan usaha pembiayaan secara sehat. 

 

- Akuntabilitas ( Accountability ) yaitu :Terdapatnya kejelesan fungsi  pelaksanaan 

pertanggung organ Perusahaan sehingga kinerja Perusahaan dapat berjalan secara 

transparan,wajar,efekif dan efisien. 

 

- Pertanggung Jawaban ( Responsibility ) yaitu terdapatnya kesesuai pengelolaan 

Perusahaan dengan peraturan perundangan-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai 

eika serta standard, prinsip dan praktek penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat. 

6.1  PERNYATAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
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- Kemandirian ( Independency ) yaitu : kedaaan Perusahaan yang dikelola secara mandiri dan 

professional serta bebas dari benturan kepeningan dan pengaruh atau tekanan dari pihak 

manapun yang idak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di bidang 

pembiayaan dan nilai-nilai eika serta standard, prinsip dan praktek penyelenggaraan usaha 

pembiayaan yang sehat. 

 

- Kesetaraan dan Kewajaran ( Fairness ) yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan 

didalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepeningan yang imbul berdasarkan perjanjian, 

peraturan perundangan-undangan, dan nilai-nilai eika serta standard, prinsip, dan [raktek 

penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat. 

 

Perusahaan melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan telah berkomitmen 

untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Manajemen memandang bahwa budaya 

perusahaan yang baik hanya dapat dibangun apabila perusahaan menjalankan tata kelola 

perusahaan dengan baik, konsisten, serta terus melakukan inovasi dan penyempurnaan. 

 

 

 

 

Implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) memiliki tujuan antara 

lain: 

 

a. Mengopimalkan nilai perusahaan bagi pemangku kepeningan, khususnya debitur, 

kreditur, dan/atau pemangku kepeningan lainnya. 

b. Meningkatkan pengelolaan perusahaan secara professional, efekif, dan efisien 

c. Meningkatkan kepatuhan organ perusahaan serta jajaran dibawahnya agar dapat membuat 

keputusan dan menjalankan indakan dilandasi pada eika yang inggi, kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan dan kesadaran atas tanggung jawab social perusahaan 

terhadap pemangku kepeningan maupun kelestarian lingkungan hidup 

d. Mewujudkan perusahaan yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompeiif 

e. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional 

 

 

 

 

Penerapan prinsip tata kelola yang baik (GCG) mengacu pada pedoman tata kelola perusahaan 

yang telah disusun perseroan dengan berdasar pada perundang-undangan yaitu: 

6.2  TUJUAN IMPLEMENTASI

6.3  DASAR ACUAN IMPLEMENTASI
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6.4  ASSESSMENT IMPLEMENTASI

a. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas 

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola 

Perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan 

c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan 

Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan 

d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan 

Usaha Perusahaan Pembiayaan 

e. Surat Keputusan Direksi No. 026/SK-Direksi/Bufin/XII/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan 

f. UUD Nomor 8 Tahun 1999  tentang perlindungan konsumen 

 

 

 

Untuk memonitor pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dalam kegiatan 

operasional perusahaan, maka perseroan secara berkala melakukan pengukuran atas 

penerapan prinsip-prinsip GCG. Hal ini dilakukan untuk memasikan kualitas penerapan prinsip 

GCG dapat terjaga dan mengalami peningkatan disamping juga sebagai pelaksanaan atas 

peraturan Otoritas jasa keuangan yang mewajibkan perusahaan pembiayaan untuk melakukan 

penilaian sendiri atas penerapan tata kelola perusahaan (GCG). 

 

Adapun kesimpulan hasil penilaian sendiri (self assessment) GCG untuk periode tahun 2017 

adalah sebagai berikut: 

 

Predikat Peringkat Penjelasan 

Baik 2 

System tata kelola perusahaan PT Bukopin Finance untuk periode Tahun 

2017 berada pada peringkat 2 (Baik). Hal yang masih perlu dibenahi 

adalah pengopimalan fungsi unit kerja Manajemen Risiko dan 

Kepatuhan  agar perusahaan mampu memiigasi risiko yang mungkin 

muncul ditengah gencarnya ekspansi bisnis yang dilakukan perusahaan. 

 

Kesimpulan dari hasil analisa indikator penilaian atas penerapan prinsip good corporate 

governance adalah sebagai berikut: 

a. Komposisi, integritas, dan aspek kompetensi dewan komisaris dan direksi telah cukup 

memadai dan relevan dengan jabatannya kecuali aspek jumlah yang belum sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

b. Telah terdapat pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas dan dapat 

mendukung kegiatan bisnis dan operasional pada seiap unit kerja yang ada 

c. Perseroan telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk seluruh unit kerja, antara lain: 
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6.5  INFRASTRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

 Kode eik dewan komisaris dan direksi 

 Pedoman penerapan manajemen risiko 

 Pedoman penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) 

 Pedoman fungsi kepatuhan 

 Pedoman penilaian penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) 

 Pedoman penilaian penerapan manajemen risiko 

 Piagam (charter) komite audit & audit internal 

 Kebijakan dan pedoman audit internal 

 Kebijakan dan prosedur pembiayaan dan operasional 

a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris secara umum telah 

berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat frekuensi rapat direksi dan komisaris sebagai 

bentuk pengawasan komisaris atas kinerja perusahaan serta pelaksanaan rekomendasi 

rapat komisaris oleh direksi. 

b. Peningkatan kualitas dan kuanitas sumber daya manusia senaniasa dilakukan melalui 

pemberian pelaihan serta pelaksanaan rekrutmen untuk menjamin kecukupan sumber 

daya manusia 

c. Proses audit dan pengukuran profil risiko telah dilakukan sesuai perencanaan yang telah 

dibuat  

d. Perseroan telah meyusun rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) serta melakukan 

monitoring pencapaian anggaran yang telah ditetapkan. 

e. Tidak adanya indikasi benturan kepeningan yang dapat merugikan perseroan 

f. Tidak adanya pelanggaran atas batas maksimal pemberian pembiaayaan (BMPP) 

 

 

 

Hingga akhir desember 2017, perseroan telah memiliki kebijakan dan pedoman tata kelola yang 

cukup lengkap sebagai infrastruktur pelaksanaan tata kelola yang baik sehingga tujuan yang 

diharapkan dapat tercapai. Infrastruktur yang telah dimiliki perseroan yaitu: 

 

a. Kode eik Dewan Komisaris dan Direksi 

b. Pedoman penerapan manajemen risiko 

c. Pedoman penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) 

d. Pedoman fungsi kepatuhan 

e. Pedoman penilaian penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) 

f. Pedoman penilaian penerapan manajemen risiko 

g. Piagam (charter) komite audit & audit internal 
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6.6  STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA

Organ Perusahaan berperan pening dalam pelaksanaan Tata Kelola secara efekif. Masing-

masing Organ Perusahaan menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar prinsip independensi dalam 

melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya untuk kepeningan Perusahaan.nOrgan 

Perusahaan terdiri dari:  

 

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

RUPS adalah organ teringgi dalam organisasi Perusahaan. RUPS memiliki hak untuk 

membuat keputusan tertentu, termasuk diantaranya mengubah Anggaran Dasar (AD), 

mengangkat dan memberhenikan Komisaris dan Direksi, membuat keputusan menyangkut 

indakan dan keputusan Perusahaan yang menjadi kewenangan RUPS. 

 

b. Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang melakukan pengawasan secara umum 

dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar. Pengawasan yang dilakukan Dewan 

Komisaris adalah atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik 

mengenai Perusahaan ataupun usaha Perusahaan, dan memberi nasihat kepada Direksi, 

yang dilakukan untuk kepeningan Perusahaan atas dasar prinsip-prinsip Tata kelola 

Perusahaan yang Baik. 

 

c. Direksi  

Dewan Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh 

atas pengurusan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta mewakili 

Perusahaan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran 

Dasar. 

 

d. Organ Pendukung Tata Kelola Perusahaan 

 Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris dibantu oleh 

Komite Audit. 

 Organ pendukung Direksi terdiri dari: 

1. Komite Dibawah Direksi 

- Komite Kredit 

- Komite Remedial 

- Komite Manajemen Risiko 

2. Satuan Kerja Audit Internal 

3. Sekretaris Perusahaan 

4. Unit Kerja Manajemen Risiko 

5. Unit Kerja Kepatuhan 
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6.7  KOMITE DIBAWAH DEWAN KOMISARIS

6.8  KOMITE DIBAWAH DIREKSI

Dalam rangka memaksimalkan fungsi pengawasan maka Dewan Komisaris membentuk komite 

yang berada dibawah Dewan Komisaris. Komite dibawah Dewan Komisaris yang dimiliki 

perseroan saat ini adalah Komite Audit serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Fungsi dari 

komite audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memasikan efekifitas 

pengendalian internal dalam pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan 

melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka 

menilai kecukupan pegendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. 

 

Sementara itu, fungsi dari Komite Remunerasi dan Nominasi adalah membantu Dewan 

Komisaris dalam penetapan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi 

beserta sistem remunerasinya, membantu Dewan Komisaris mempersiapkan calon anggota 

Dewan Komisaris dan Direksi serta mengusulkan besaran remunerasinya. 

 

 

  

Dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efekif dan efisien, Dewan 

Direksi membentuk komite-komite sebagai berikut: 

 

a. Komite kredit 

Komite Kredit merupakan komite di bawah Direksi yang bertugas membantu Direksi dalam 

perencanaan pengelolaan kegiatan penyaluran kredit yang dilakukan Perseroan. Komite 

Kredit mengelola portofolio kredit dan pembiayaan Perseroan sesuai dengan pedoman dan 

peraturan perundang-undangan terkait guna memasikan opimalisasi dan meminimalkan 

risiko pemberian kredit yang dilakukan oleh Perseroan. 

 

Tugas dan Tanggungjawab komite kredit adalah sebagai berikut:  

 Menindaklanjui seiap permohonan pembiayaan yang diajukan sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

 Menganalisa dan mengevaluasi seiap permohonan pembiayaan yang diajukan secara 

akurat dan tepat. 

 Menetapkan keputusan untuk mengusulkan kepada Direksi berdasarkan analisa dalam 

memberikan persetujuan atau penolakan permohonan pembiayaan yang diajukan. 

 melakukan perbaikan, penyempurnaan dan penyederhanaan proses dan prosedur 

pemberian pembiayaan. 

  

b. Komite Remedial 

Komite Remedial bertanggung jawab untuk mengevaluasi, memperimbanngkan, dan 

memutuskan suatu rekomendasi untuk penyelamatan atau penyelesaian kredit bermasalah 

dan kredit yang telah dihapus buku. 
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Tugas dan tanggung jawab Komite Remedial melipui: 

 Memutuskan dan merekomendasikan pola penyelamatan dan penyelesaian kredit 

bermasalah yang akan digunakan baik melalui proses liigasi ataupun non liigasi 

 Memutuskan dan merekomendasikan hapus buku bagi kredit bermasalah. 

 Melakukan review dan memberikan rekomendasi perbaikan atas kebijakan dan atau 

proses penanganan kredit bermasalah. 

 

c. Komite Manajemen Risiko 

Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab terhadap sistem pengawasan internal yang 

mengawasi proses ideniïfikasi, evaluasi dan pengelolaan risiko yang dihadapi oleh 

Perusahaan dengan tujuan untuk melindungi Perusahaan melalui pengelolaan risiko yang 

mungkin imbul dari akivitasnya serta menjaga ingkat risiko agar sesuai dengan arahan 

yang telah ditetapkan oleh Perusahaan. 

 

Tugas dan Tanggungjawab komite kredit adalah sebagai berikut: 

 menyusun dan mereview kebijakan manajemen risiko perseroan 

 pengkajian kebijakan atau keputusan bisnis yang melampaui eksposur risiko yang telah 

ditetapkan 

 melakukan review atas laporan profil risiko serta membuat rekomendasi perbaikan 

proses bisnis dan rekomendasi pengendalian risiko. 



LITERASI DAN INKLUSI
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 Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan dilaksanakan dalam rangka pemenuhan atas 

peraturan OJK nomor 76/POJK.07/2016 tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan di 

Sektor Jasa Keuangan Bagi konsumen dan/atau masyarakat. 

 

 Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Otoritas Jasa 

Keuangan dan perusahaan pembiayaan beserta produk/layanan yang jasa keuangan yang 

disediakan perusahaan agar dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan keuangan 

masyarakat serta perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan keuangan 

menjadi lebih baik sehingga mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga, produk, dan 

layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen dan/atau 

masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan. 

 

 Adapun lingkup Materi yang akan disosialisasikan yaitu: 

o Pengenalan Otoritas Jasa Keuangan 

o Pengenalan Perusahaan Pembiayaan termasuk Produk dan jenis Layanan yang 

disediakan 

o Pengenalan cara menyikapi uang dengan bijak 

 

 Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan inklusi dan Literasi keuangan dilakukan dengan 

membagikan kuisioner kepada peserta sehingga Bukopin Finance dapat mengukur 

efekifitas pelaksanaan kegiatan dan menjadikannya sebagai bahan perimbangan dalam 

penyelenggaraan kegiatan Literasi dan Inklusi keuangan selanjutnya. 

7.1  LITERASI DAN INKLUSI
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7.2  SOSIALISASI LITERASI KEUANGAN

Sosia lisa si Litera si Keua nga n
Otorita s Ja sa  Keua nga n

Sosia lisa si Litera si Keua nga n
Otorita s Ja sa  Keua nga n





TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN

8
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8.1  TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

�
 

Kepedulian dan keterlibatan perusahaan secara intens dalam 

�
 

bagi perkembangan dan pencitraan sebuah perusahaan dalam 
konteks yang luas

� 

sekadar berupa kepedulian sosial perusahaan terhadap lingkungan 
sekitar, tetapi juga diharapkan mampu memberdayakan anggota 

peningkatan kesejahteraan.

� Sebagai perwujudan nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan 
tahun 2017 PT. Bukopin Finance telah melaksanakan program 
pemberian bantuan perlengkapan sekolah dan santunan bagi 
anak sekolah yang orang tuanya kurang mampu.

� 
dilaksanakan PT. Bukopin Finance Tahun 2017
Berikut ini implementasi tanggung jawab Sosial perusahaan yang 
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8.2  CORPORATE SOSIAL RESPONBILITY

Corpora te Socia l Responbility
( Ja w a  Ba ra t )

Corpora te Socia l Responbility
( Ja w a  Timur )

Corpora te Socia l Responbility
( Ja w a  Ba ra t )
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Laporan Auditor Independen 
 
 
Laporan No. 18.01/GA.S.17 
 
 
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi 
PT Bukopin Finance 
 

 
Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bukopin Finance (“Perusahaan”) yang terdiri dari laporan posisi 
keuangan tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan 
perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan suatu ikhtisar 
kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya 
 
Tanggungjawab manajemen atas laporan keuangan 
 
Manajemen bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan 
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh 
manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian 
material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. 
 
Tanggung jawab auditor 
 
Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit 
kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik 
Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan 
melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari 
kesalahan penyajian material. 
 
Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan 
pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, 
termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan 
oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan 
pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk 
merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk menyatakan opini atas 
keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan 
kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta 
pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. 
 
Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis 
bagi opini audit kami. 
 
 



        
 

 
 

Kantor Akuntan Publik 
Aidil Yuzar, SE.Ak, CPA 

Izin Usaha No. 288/KM.1/2012 
 

 
 
 

 
 
Opini 
 
Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, 
posisi keuangan PT Bukopin Finance tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas, untuk 
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. 
 
 
 
 
 
 
KAP AIDIL YUZAR  SE.Ak, CPA 
 

 
 
Aidil Yuzar, SE.Ak, CA, CPA, SAS 
Registrasi Akuntan Publik No.AP0608 
 
28 Februari 2018 
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PT BUKOPIN FINANCE 
LAPORAN POSISI KEUANGAN  

Tanggal 31 Desember 2017  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

 
 
 
     Catatan  2017    2016 
                                                                                                               

ASET 
  
Kas dan setara kas  2c,2e 4,21  23.887.571.251   29.479.751.539  

Piutang pembiayaan konsumen – 
 Setelah dikurangi penyisihan 
 penurunan nilai sebesar  
 Rp 19.938.384.099 pada  
 31 Desember 2017 dan   
 Rp9.644.481.401 pada  
 31 Desember 2016 2g,5   645.725.935.598   365.561.566.218 

Piutang pembiayaan sewa pembiayaan 
 Setelah dikurangi penyisihan 
 penurunan nilai sebesar  
 Rp 268.859.461 pada  
 31 Desember 2017 dan   
 Rp 268.859.461 pada  
 31 Desember 2016 2h,6   22.268.866.476    35.662.004.398 

Piutang tagihan anjak piutang 
 Setelah dikurangi penyisihan 
 penurunan nilai sebesar  
 Rp 55.103.970 pada  
 31 Desember 2017   2j   15.339.470.950    13.700.213.532 

Piutang Pembiayaan murabahah 
 Setelah dikurangi penyisihan 
 penurunan nilai sebesar  
 Rp 696.357.235 pada  
 31 Desember 2017   2g   20.354.017.443    1.893.511.630 
 
Piutang lain-lain  2e,7,25   16.585.402.413   2.559.911.227  
 
Biaya dibayar di muka dan uang muka  2j,8   31.020.302.046   6.807.285.641  
 
Aset pajak tangguhan  2,13b   665.525.761   290.913.437  
 
Aset tetap – setelah dikurangi  
 akumulasi penyusutan sebesar 
 Rp 963.733.297 pada  
 31 Desember 2017 dan  
 Rp640.031.375 pada 
 31 Desember 2016 2k,10    1.773.387.077   696.094.411  
 
Aset lain-lain  11   21.913.145.023   20.982.582.361  
            

JUMLAH  ASET     799.533.624.037   477.633.834.394 
           

 
 
 
 
 

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. 
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PT BUKOPIN FINANCE 

LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan) 
Tanggal 31 Desember 2017 

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
 

 
 
    Catatan   2017    2016 
             

 
LIABILITAS DAN EKUITAS 
 
Utang bank    11     
Pihak berelasi    168.414.026.820   175.192.313.522 
Pihak ketiga    392.291.408.416   113.233.701.317 
            

       560.705.435.236   288.426.014.839 
Utang lain-lain  12    
Pihak berelasi     4.900.000.000   11.600.000.000 
Pihak ketiga     9.332.860.981   9.116.535.485  
            

       14.232.860.981   20.716.535.485 
 
Utang pajak  13a   209.148.591   105.502.957 
    
Beban masih harus dibayar  14,25    1.776.123.792   1.019.751.962 
   
Liabilitas diestimasi atas Imbalan kerja karyawan 2m,15   701.249.000   485.350.000   
            

         

JUMLAH LIABILITAS     577.624.817.600   310.753.155.243  
            

EKUITAS 
Modal saham – nilai nominal            
 Rp 5.000.000 per saham            
 modal dasar – 80.000 saham            
 pada tanggal 31 Desember 2017            
 dan 31 Desember 2016 

Modal ditempatkan dan disetor           
 penuh -  40.329 saham pada            
 tanggal 31 Desember 2017  
 dan 29.385 saham pada           
 tanggal 31 Desember 2016 16   201.645.000.000   150.525.000.000  
Keuntungan pengukuran kembali            
 program imbalan pasti setelah           
 pajak tangguhan    171.596.250   209.896.500 
Saldo laba      20.092.210.187   16.145.782.650 
            

       

JUMLAH EKUITAS    221.908.806.437   166.880.679.150  
            

         

     

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS    799.533.624.037   477.633.834.393  
             

 
 
 
 

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. 
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       PT BUKOPIN FINANCE 
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 

 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
 
 
              
     Catatan   2017    2016   
              

PENDAPATAN  2o,17   98.883.604.431   42.368.578.249  
             

 
BEBAN    2o   
Beban umum dan administrasi  18     13.586.518.389   4.691.779.537  
Beban keuangan  20   46.691.399.446   14.869.643.689  
Beban gaji dan tunjangan  19   14.848.612.376   6.386.918.573  
Beban cadangan kerugian  
 penurunan nilai     14.697.425.792   8.740.682.762  
Lain-lain      519.562.116   565.692.429  
             

Jumlah Beban     90.343.518.119   35.254.716.988  
             

LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) 
 PAJAK PENGHASILAN     8.540.086.312   7.113.861.261  
             

 
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN  2p,14b 
 Kini       (2.729.099.500)   (1.633.586.498)  
 Tangguhan     374.612.323   117.654.179  
             

Jumlah Beban Pajak Penghasilan – Bersih 2.354.487.177  (1.515.932.319) 
             

LABA BERSIH TAHUN BERJALAN     6.185.599.135   5.597.928.942  
             

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  2       
 
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi  
ke laba rugi: 
 Pengukuran kembali atas program 
  imbalan pasti     (51.067.000)   (49.436.000)  
 Pajak penghasilan terkait akun-akun 
  yang tidak direklasifikasi ke laba rugi     12.766.750   12.359.000  
             

 Penghasilan komprehensif lain 
  tahun berjalan – setelah pajak     (38.300.250)   (37.077.000)  
             
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF 
 TAHUN BERJALAN  6.147.298.885  5.560.851.942 
             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. 
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Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. 

PT BUKOPIN FINANCE 
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

 
 

                    Keuntungan 
                     (Kerugian) 
                    Pengukuran  
      Modal Saham    Kembali Program  
                 Ditempatkan        Imbalan Pasti     
                 dan Disetor         Setelah Pajak           Saldo Laba        
                 Penuh         Tangguhan                      Jumlah Ekuitas  

                                                                                                                                      
  
Saldo pada tanggal 31 Desember 2015        49.170.000.000   246.973.500   13.260.580.620  62.677.554.120 
                                   

 
Tambahan modal disetor          100.000.000.000   -   -  100.000.000.000  
 
Penambahan modal disetor           
 melalui dividen saham          
 (lihat catatan 17)           1.355.000.000   -   (1.355.000.000)  -

         
Pembagian dividen           -   -   (1.357.726.912)    (1.357.726.912) 
 
Keuntungan (kerugian) pengukuran 
 kembali program imbalan pasti                                             

setelah pajak tangguhan          -   (37.077.000)   -  (37.077.000) 
 
Laba  bersih periode berjalan          -   -   5.597.928.942  5.597.928.942 
                                           

Saldo pada tanggal 31 Desember 2016        150.525.000.000   209.896.500   16.145.782.650  166.880.679.150 

                                
 
 
Tambahan modal disetor          50.000.000.000   -   -  50.000.000.000

    
 
Penambahan modal disetor          
 melalui dividen saham          
 (lihat catatan 17)           1.120.000.000   -   (1.120.000.000)  -

   
 
Pembagian dividen           -   -   (1.119.171.599)  (1.119.171.599)

                     
        

Keuntungan (kerugian) pengukuran 
 kembali program imbalan pasti                                             

setelah pajak tangguhan          -   (38.300.250)   -  (38.300.250)
         

Laba  bersih periode berjalan          -   -          6.185.599.135    6.185.599.135 
 
      
                                           

Saldo pada tanggal 31 Desember 2017        201.645.000.000   171.596.250      20.092.210.187  221.908.806.437 
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PT BUKOPIN FINANCE 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
31 Desember 2017 Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut 

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
 

 
 

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. 

          PT BUKOPIN FINANCE 
LAPORAN ARUS KAS 

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

 
   

       2017    2016 
             

ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS OPERASI        
Penerimaan bunga dan komisi    84.866.051.661    40.598.037.355  
Pembayaran bunga    (46.691.399.446)   (14.869.643.689)  
Pembayaran beban operasional    (62.514.655.939)   (23.679.780.067)  
Pembayaran non operasional    (519.562.116)   (565.692.427)  
Penurunan/(kenaikan) dalam aset operasi: 
 Deposito yamg dijaminkan    -   25.000.000  
 Piutang pembiayaan konsumen    (260.225.985.282)   (241.148.703.845)  
 Piutang sewa pembiayaan    13.661.997.383   (4.252.169.689)  
 Tagihan anjak piutang    (1.639.257.418)   (6.853.724.950)  
 Piutang murabahah    (18.460.505.813)   (1.893.511.630)  
 Piutang lain-lain    (14.025.491.186)   (1.918.558.742)  
 Beban bayar dimuka dan uang muka    (24.213.016.403)   (1.452.992.066)  
 Aset lain-lain    13.099.756.856   (3.309.744.456)  
Kenaikan/(penurunan) dalam liabilitas operasi: 
 Utang pajak    88.995.973   (465.261.056)  
 Beban masih harus di bayar    2.016   - 
 Liabilitas imbalan pasca kerja    164.832.000   141.379.000  
Pembayaran pajak panghasilan badan 
 tahun berjalan    (2.714.449.838)   (1.633.586.498)  
              

Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi    (319.122.687.552)   (261.278.952.760)  
              

 
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI 
Perolehan aset tetap    (1.146.067.030)   (4.557.179.293)  
              

Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi   (1.146.067.030)   (4.557.179.293)  
              

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN 
Utang bank     272.279.420.397   226.971.176.997  
Utang lain-lain    (6.483.674.504)   (56.829.805.362)  
Tambahan modal disetor    50.000.000.000   100.000.000.000  
Pembayaran dividen    (1.119.171.599)   (1.357.726.911)  
              

Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi    314.676.574.293   268.783.644.724  
              

KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS    (5.592.180.288)   2.947.512.671  
 
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN     29.479.751.539   26.532.238.868  
              

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN    23.887.571.251   29.479.751.539  
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PT BUKOPIN FINANCE 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
31 Desember 2017 Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut 

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
 

 
 

1.  UMUM 

 
a. Pendirian Perusahaan 

 
PT Bukopin Finance (Perusahaan) didirikan dengan nama PT Leasing Indo Corporation 
berdasarkan Akta No. 5 tanggal 11 Maret 1983 yang di buat di hadapan Tan A. Sioe, S.H., 
Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia 
dalam Surat Keputusan No. C2-5233.HT.01.01. TH83 tanggal 29 Juli 1983 dan diumumkan 
dalam Berita  Negara Republik Indonesia No.  26, Tambahan No. 432 tanggal 1 April 1986.  
 
Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta 
No.147 tanggal 16 Oktober 2017 yang dibuat oleh Otty Hari Chandra Ubayani, S.H., Notaris di 
Jakarta,  sehubungan dengan penambahan modal disetor Perusahaan. Perubahan anggaran 
dasar ini sudah dicatatkan di Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia RI Direktorat Administrasi Hukum Umum dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-
0132112.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 20 Oktober 2017. 
 
Sesuai dengan Pasal 3 dari Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perusahaan adalah 
menjalankan usaha di bidang pembiayaan konvensional dan di bidang pembiayaan syariah. 
Pembiayaan konvensional dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal antara lain sewa 
guna usaha, anjak piutang, dan pembiayaan konsumen. Pembiayaan kegiatan usaha syariah, 
meliputi pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah mutanaqisah, ijarah dan ijarah 
muntahiyah bittamlik. 
 
Perusahaan memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan dari Menteri Keuangan 
Republik Indonesia dalam Surat Keputusan 66/KMK.017/1994 tanggal 5 Maret 1994.  Pada saat 
ini Perusahaan memfokuskan kegiatan usahanya pada pembiayaan konsumen, sewa 
pembiayaan dan anjak piutang. Perusahaan berdomisili di Gedung Bank Bukopin Lt. 3 Jl. 
Melawai Raya No. 66 Kebayoran Baru, Jakarta dan memulai operasi secara komersial pada 
tahun 1983. 

 
b. Komisaris dan Direksi 
 

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 
adalah sebagai berikut : 

 
    2017         2016 
                  

Dewan Komisaris 
Komisaris Utama  : Lamira Septini Parwedi Lamira Septini Parwedi 
Komisaris Independen  : Sudarmin Sjamsoe   
Komisaris  : Riyanto* Saidi Mulia Lubis
      
  
Direksi 
Direktur Utama  : Tri Djoko Roesiono  Tri Djoko Roesiono 
Direktur  : Asrial Chaniago   Asrial Chaniago 
Direktur  : Ferry Adrian Takari    
 
Dewan Pengawas Syariah 
Ketua  : Mochammad Bukhari Muslim    
Anggota  :   Hasbi Mauriza Hasyim 
 
*) efektif setelah dinyatakan lulus fit and proper test dari OJK 
 
Pada tanggal 31 Desember 2017 dan  2016 Perusahaan masing-masing memiliki 292 dan 89 
karyawan.  
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PT BUKOPIN FINANCE 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
31 Desember 2017 Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut 

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
 

 
 

2.  IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
 

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 
 
Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 
(ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan 
Indonesia. 

 
b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan 

 
Dasar penyajian laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Laporan 
keuangan tersebut diukur berdasarkan biaya perolehan (historical cost), kecuali untuk beberapa 
akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam 
kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. 
 
Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dengan 
mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi pendanaan. Untuk tujuan laporan 
arus kas, kas dan setara kas mencakup kas dan bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo 
dalam waktu tiga bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan 
atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya. Mata uang pelaporan yang 
digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah yang juga sekaligus merupakan 
mata uang fungsional Perusahaan. 

 

c. Kas dan Setara Kas dan Deposito Berjangka 

 

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan 
atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atas hutang serta 
tidak dibatasi penggunaannya. Deposito berjangka yang digunakan sebagai jaminan atas 
pinjaman disajikan secara terpisah pada laporan posisi keuangan. 

 
d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi 

 
Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan: 

 
(i) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Perusahaan, jika orang 

tersebut:  memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan;  memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau,   personil manajemen kunci Perusahaan 
 

(ii) Suatu entitas berelasi dengan Perusahaan, jika memenuhi salah satu hal berikut:  entitas  dan  Perusahaan  adalah  anggota  dari  kelompok  usaha  yang  sama  (artinya  
entitas   induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).  satu  entitas  adalah  entitas  asosiasi  atau  ventura  bersama  dari  entitas  lain  (atau  
entitas  asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok 
usaha, yang mana  entitas lain tersebut adalah anggotanya).  kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.  satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah 
entitas  asosiasi dari entitas ketiga.  entitas  tersebut  adalah  suatu  program  imbalan  kerja  karyawan  untuk  imbalan  
kerja  dari  salah  satu  entitas  pelapor  atau  entitas  yang  terkait  dengan  
Perusahaan.  Jika  Perusahaan  adalah  entitas  yang  menyelenggarakan  program  
tersebut,  maka  entitas  sponsor  juga  berelasi dengan Perusahaan.  entitas  yang  dikendalikan  atau  dikendalikan  bersama oleh orang yang diidentifikasi 
dalam huruf (i).  orang yang diidentifikasi dalam huruf (i) (1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas 
atau  personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).  
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PT BUKOPIN FINANCE 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
31 Desember 2017 Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut 

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 
 

 
 

 
2.  IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) 
 
     d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan) 

 
Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyarata yan disetujui oleh kedua belah pihak, dimana 
persyaratan tersebut sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak 
berelasi, kecuali untuk transaksi non usaha. 
 
Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam 
catatan atas laporan keuangan yang relevan. 
 

e. Aset Keuangan 
 
Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, piutang pembiayaan konsumen  -  
bersih, investasi bersih dalam sewa pembiayaan, tagihan anjak piutang-bersih, piutang 
murabahah-bersih, piutang lain-lain dan piutang dengan pihak-pihak berelasi yang 
diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. 
 
Aset keuangan diakui apabila Perusahaan memiliki hak kontraktual untuk menerima kas atau 
aset keuangan lainnya dari entitas lain. Seluruh pembelian atau penjualan aset keuangan secara 
reguler diakui dengan menggunakan akuntansi tanggal perdagangan yaitu tanggal di mana  
Perusahaan berketetapan untuk membeli atau menjual suatu aset keuangan. 
 
Pengukuran Pada Saat Pengakuan Awal Aset Keuangan 
 
Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang 
dapat diatribusikan secara langsung, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar 
melalui laporan laba rugi (fair value through profit and loss) (FVTPL). Adapun aset keuangan yang 
diukur pada FVTPL pada saat pengakuan awal akan diukur sebesar nilai wajar dan biaya 
transaksi yang timbul seluruhnya langsung dibebankan ke laporan laba rugi komprehensif. 
 
Setelah pengakuan awal, aset keuangan dikelompokkan ke dalam 4 kategori berikut: 

 

(i) Aset keuangan yang diukur pada FVTPL yang merupakan aset keuangan yang 
diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan (held for trading) atau pada saat 
pengakuan awal telah ditetapkan oleh manajemen (apabila memenuhi kriteria-kriteria 
tertentu seperti mempertimbangkan bahwa aset keuangan atau liabilitas keuangan atau 
keduanya dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar sebagaimana 
didokumentasikan di dalam manajemen risiko atau strategi investasi Perusahaan) untuk 
diukur pada kelompok ini. 

 

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika,  diperoleh atau dimiliki terutama untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat  merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan 
terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (short-term profit taking)  merupakan derivatif (kecuali derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau 
sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif) 

 

Aset keuangan dalam kelompok ini diukur pada nilai wajarnya dan seluruh keuntungan atau 
kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar tersebut, termasuk bunga dan dividen, diakui 
pada laporan laba rugi komprehensif. 
 

Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok ini. 
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PT BUKOPIN FINANCE 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

31 Desember 2017 Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut 
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

 
 

 
 

2.  IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) 

 
e. Aset Keuangan (lanjutan) 

 
(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang (loan and receivable) di mana merupakan aset 

keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki 
kuotasi di pasar aktif. Kelompok aset keuangan ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi 
dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai (jika ada). 

 

Aset keuangan yang dimiliki Perusahaan seluruhnya merupakan kategori pinjaman yang 
diberikan dan piutang. 

 

(iii) Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo (held to maturity) yaitu aset keuangan  non-
derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah 
ditetapkan serta Perusahaan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset 
keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Kelompok aset ini diukur pada biaya perolehan di 
amortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai (jika 
ada). Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok ini. 

 
(iv) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual (available for sale) adalah aset keuangan non-

derivatif yang tidak dikelompokkan ke dalam tiga kategori di atas. Perubahan nilai wajar aset 
keuangan ini diakui sebagai pendapatan komprehensif lain sampai aset keuangan tersebut 
dihentikan pengakuannya. Kerugian akibat penurunan nilai atau perubahan nilai tukar 
langsung diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Pada saat penghentian pengakuan, 
keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam pendapatan 
komprehensif lain harus disajikan sebagai penyesuaian reklasifikasi dan diakui pada laporan 
laba rugi komprehensif. 

 
Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok ini. 

 

Penghentian Pengakuan atas Aset Keuangan 
 
Pengakuan aset keuangan dihentikan, jika dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang 
berasal dari aset keuangan tersebut telah berakhir atau Perusahaan telah, secara substansial, 
mengalihkan aset keuangan tersebut berikut dengan seluruh risiko dan manfaat yang terkait 
kepada entitas lain. Jika Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial 
seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka 
Perusahaan mengakui bagian sebesar keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer 
tersebut. Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer 
diukur sebesar nilai terendah antara nilai aset yang ditransfer dan nilai maksimum pembayaran 
yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Perusahaan. 
 
Pada saat penghentian aset keuangan, selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari 1) 
pembayaran yang diterima (termasuk aset baru yang diperoleh dikurangi liabilitas baru yang 
ditanggung) dan 2) keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam ekuitas, harus  
diakui sebagai laba atau rugi. 
 
Reklasifikasi Aset Keuangan 
 
Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi aset keuangan dari atau ke 
kelompok aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan pinjaman yang 
diberikan dan piutang. Perusahaan hanya dapat melakukan reklasifikasi atas aset keuangan dari 
kelompok tersedia untuk dijual ke kelompok dimiliki hingga jatuh tempo (atau sebaliknya). Untuk 
aset keuangan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, reklasifikasi dalam jumlah yang lebih 
dari jumlah yang tidak signifikan maka sisa investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo 
harus direklasifikasikan menjadi investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual (tainting  rule). 
Apabila terdapat reklasifikasi dari klasifikasi dimiliki hingga jatuh tempo ke tersedia untuk dijual,  
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PT BUKOPIN FINANCE 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

31 Desember 2017 Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut 
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

 
 

 
 

2.  IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) 

 
e. Aset Keuangan (lanjutan) 

 
maka aset keuangan tersebut  akan  dihitung  nilai  wajarnya  dan  selisih  antara  nilai  wajar  
dan nilai tercatat harus dicatat pada ekuitas. 
 
Penurunan nilai aset keuangan 
 

Penurunan Nilai dan Tidak Tertagihnya Aset Keuangan 

 
Sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014), seluruh aset keuangan, kecuali yang diukur pada 
nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi terhadap kemungkinan penurunan nilai. Dalam 
kaitannya dengan itu, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan manajemen mengevaluasi 
apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan 
mengalami penurunan nilai.  

 
Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai 
telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut 
sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut 
(peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi 
arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi 
secara handal. 
 
Bukti objektif penurunan nilai dapat meliputi indikasi pihak peminjam atau kelompok pihak 
peminjam memiliki kesulitan keuangan signifikan, wanprestasi atau tunggakan pembayaran 
bunga atau pokok, terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau 
melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan pada saat data yang dapat diobservasi 
mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, 
seperti meningkatnya tunggakan atau suatu kondisi yang berkorelasi dengan wanprestasi atas 
aset dalam kelompok tersebut. 
 
Bukti penurunan nilai meliputi indikasi bahwa kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit 
atau pihak peminjam, wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga, kemungkinan 
bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya 
dan data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas 
estimasi arus kas masa datang, misalnya perubahan kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan 
wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut. 
 
Untuk Kelompok Aset Keuangan yang Diukur Pada Biaya Perolehan yang Diamortisasi 
 
Kerugian penurunan nilai diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini 
estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif pada saat 
pengakuan awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset keuangan tersebut, disajikan setelah 
dikurangi baik secara langsung maupun menggunakan pos penyisihan. Kerugian yang terjadi 
diakui pada laporan laba rugi komprehensif. 
 
Manajemen pertama kali akan menentukan bukti objektif penurunan nilai secara individual atas 
semua aset keuangan terlepas aset tersebut signifikan ataupun tidak signifikan secara individual.  
 
Bukti objektif penurunan nilai secara individual untuk penilaian penurunan nilai untuk aset 
keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi termasuk pembayaran-pembayaran 
pokok atau bunga yang jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari atau ada kesulitan atau 
pelanggaran yang diketahui dari persyaratan yang terdapat dalam kontrak. 
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2.  IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) 

 
e.   Aset Keuangan (lanjutan) 

 
Penurunan Nilai dan Tidak Tertagihnya Aset Keuangan (lanjutan) 
 
Untuk  aset  keuangan  yang  dicatat  pada  biaya  perolehan  diamortisasi,  Perusahaan  
menentukan apakah  terdapat  bukti  obyektif  penurunan  nilai  secara  kolektif  untuk  aset  
keuangan.  Perusahaan memasukan  aset  tersebut  ke  dalam  kelompok  aset  keuangan  yang  
memiliki  karakteristik  risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut 
secara kolektif.Perusahaan  pertama  kali  menentukan  apakah  terdapat  bukti  objektif  
penurunan  nilai  secara individual  atas  aset  keuangan  yang  signifikan  secara  individual,  
atau  secara  kolektif  untuk  aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. 
 
Untuk Kelompok Aset Keuangan yang Diukur Pada Biaya Perolehan yang Diamortisasi (lanjutan) 
 
Penilaian secara individual dilakukan atas aset keuangan yang signifikan yang memiliki bukti 
objektif penurunan nilai. Aset keuangan yang tidak signifikan dimasukkan dalam kelompok aset 
keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan dilakukan penilaian secara 
kolektif. 
 
Dalam mengevaluasi penurunan nilai secara kolektif, Perusahaan menggunakan model roll rate  
dari tren  historis  atas  probabilitas  wanprestasi,  waktu  pemulihan  kembali  dan  jumlah  
kerugian  yang terjadi, yang disesuaikan dengan pertimbangan manajemen mengenai apakah 
kondisi ekonomi dan kredit terkini sedemikian rupa sehingga dapat  mengakibatkan kerugian 
aktual yang jumlahnya akan lebih  besar  atau  lebih  kecil  daripada  jumlah  yang  ditentukan  
oleh  model  historis.  Tingkat wanprestasi,  tingkat  kerugian  dan  waktu  yang  diharapkan  
untuk  pemulihan  di  masa  datang  akan diperbandingkan  secara  berkala  terhadap  hasil  
aktual  untuk  memastikan  estimasi  tersebut  masih memadai. 
 
Nilai  tercatat  aset  tersebut  diturunkan  melalui  akun  cadangan  dan  jumlah  kerugian  yang  
terjadi diakui  sebagai  laba  rugi.  Pendapatan  bunga  terus  diakui  atas  nilai  tercatat  yang  
menurun berdasarkan  suku  bunga  efektif  awal  dari  aset.  Jika,  pada  periode  berikutnya,  
jumlah  estimasi kerugian penurunan nilai meningkat atau menurun karena peristiwa yang terjadi 
setelah pengakuan kerugian  penurunan  nilai,  maka  kerugian  penurunan  nilai  yang  sudah  
diakui sebelumnya dinaikan atau diturunkan dengan menyesuaikan akun cadangan. Jika 
penghapusan di masa datang kemudian diperoleh kembali, pemulihan tersebut diakui sebagai 
bagian laba dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. 
 
Untuk Kelompok Aset Keuangan yang Diukur Pada Biaya Perolehan 
 
Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan nilai 
wajarnya tidak dapat diukur secara handal dicatat pada biaya perolehan. Penurunan yang 
signifikan atau berkepanjangan atas nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya 
perolehannya merupakan suatu bukti objektif penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai atas aset 
keuangan tersebut diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai 
kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan dengan tingkat pengembalian yang 
berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa. Kerugian penurunan tersebut tidak dapat 
dipulihkan. 
 
Untuk Kelompok Aset Keuangan yang Tersedia Untuk Dijual 
 
Kerugian kumulatif atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual yang sebelumnya diakui dalam 
pendapatan komprehensif lain harus diakui kelaporan laba rugi komprehensif meskipun aset 
keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. 
 
Jika penghapusan di masa datang kemudian diperoleh kembali, pemulihan tersebut diakui 
sebagai laba rugi pada laporan laba rugi komprehensif. 
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2.  IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) 

 

f. Liabilitas Keuangan 

 
Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar 
melalui laporan laba rugi dan liabilitas yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, 
jika sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan 
awal. 
 
Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari hutang bank, hutang lain-lain dan beban masih  harus  
dibayar  yang  diklasifikasikan  sebagai  liabilitas  keuangan  yang  dicatat  berdasarkan biaya 
perolehan diamortisasi. 

 
Pada  saat  pengakuan  awal  liabilitas  keuangan  yang  dicatat  berdasarkan  biaya  perolehan 
diamortisasi,  pada  awalnya  diakui  pada  nilai  wajar  dikurangi  dengan  biaya  transaksi  yang  
bisa diatribusikan  secara  langsung  dan  selanjutnya  diukur  pada  biaya  perolehan  
diamortisasi, menggunakan  suku  bunga  efektif,  kecuali  jika  dampak  diskonto  tidak  material,  
maka  dinyatakan pada biaya perolehan.  
 
Beban bunga diakui dalam ”Beban bunga dan keuangan” dalam laporan laba rugi  dan 
penghasilan  komprehensif  lain. Keuntungan atau kerugian diakui sebagai laba rugi ketika 
liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya dan melalui proses amortisasi. 
 
Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak 
dilepas atau dibatalkan atau kadaluwarsa. 
 
Ketika liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang 
sama dengan  persyaratan  yang  berbeda  secara  substansial,  atau  modifikasi  secara  
substansial  atas ketentuan  liabilitas  keuangan  yang  saat  ini  ada,  maka  pertukaran  atau  
modifikasi  tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan 
liabilitas keuangan  baru, dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui 
sebagai bagian laba rugi dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. 
 
Aset  keuangan  dan  liabilitas  keuangan  saling  hapus  dan  nilai  netonya  dilaporkan  dalam  
laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk saling 
hapus atas jumlah  yang  diakui  dan  terdapat  niat  untuk  menyelesaikan  secara  neto,  atau  
merealisasikan  aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. 
 

g.  Akuntansi Pembiayaan Konsumen 

 
Piutang  pembiayaan  konsumen  merupakan  jumlah  piutang  setelah  dikurangi  dengan  
bagian  yang dibiayai  bank-bank  sehubungan  dengan  transaksi  kerjasama  pembiayaan  
bersama,  pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui dan cadangan kerugian 
penurunan nilai. 
 
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui tersebut diakui sebagai pendapatan 
sesuai dengan  jangka waktu  kontrak  pembiayaan  konsumen  berdasarkan  tingkat  suku  
bunga  efektif piutang pembiayaan konsumen. 
 
Bunga  yang  dikenakan  kepada  pelanggan  dicatat  sebagai  bagian  dari  pendapatan  
pembiayaan konsumen-bersih,  sedangkan bunga yang dikenakan penyedia dana dicatat 
sebagai beban bunga dan keuangan. 
 
Penyelesaian kontrak sebelum masa pembiayaan konsumen berakhir dianggap sebagai 
pembatalan perjanjian pembiayaan konsumen dan keuntungan atau kerugian yang timbul diakui 
dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. 
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2.  IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) 

 

g.  Akuntansi Pembiayaan Konsumen (lanjutan) 
 

Pendapatan  pembiayaan  konsumen  atas  piutang  pembiayaan  konsumen  yang  pembayaran 
angsurannya  menunggak  lebih  dari  90  hari  (“piutang  pembiayaan  konsumen  yang  telah  
jatuh tempo”) diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima (“cash basis”). 
 
Piutang  pembiayaan  konsumen  akan  dihapusbukukan  pada  saat  dinyatakan  tidak  tertagih  
oleh manajemen  Perusahaan.  Penerimaan  dari  piutang  yang  telah  dihapusbukukan  diakui  
sebagai pendapatan lain-lain pada saat diterima. 
 
Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah 
keuntungan yang disepakati dan Perusahaan harus mengungkapkan biaya perolehan barang 
tersebut kepada konsumen.  
 
Pada saat akad murabahah, piutang pembiayaan murabahah diakui sebesar biaya perolehan 
ditambah keuntungan (margin). 
 
Keuntungan murabahah diakui selama periode akad berdasarkan pengakuan margin dari piutang 
pembiayaan murabahah. 
 
Akad murabahah secara substansi merupakan suatu pembiayaan, sehingga pengakuan margin 
dilakukan berdasarkan standar yang mengatur pembiayaan, seperti yang disebutkan di kebijakan 
pembiayaan konsumen. 
 
Pada setiap akhir periode laporan keuangan, piutang pembiayaan murabahah disajikan sebesar 
nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi margin yang 
ditangguhkan dan penyisihan kerugian penurunan nilai. 
 

h.  Akuntansi Sewa Pembiayaan 

 

Suatu  sewa  diklasifikasikan  sebagai  sewa  pembiayaan  jika  sewa  tersebut  mengalihkan  
secara substansial  seluruh  risiko  dan  manfaat  yang  terkait  dengan  kepemilikan  aset.  Suatu  
sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi, jika sewa tidak mengalihkan secara substansial 
seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. 
 
Perusahaan,  sebagai  lessor,  mengakui  aset  berupa  piutang  sewa  pembiayaan  di  laporan  
posisi keuangan  sebesar  jumlah  yang  sama  dengan  investasi  sewa  neto.  Penerimaan  
piutang  sewa diperlakukan  sebagai  pembayaran  pokok  dan  penghasilan  pembiayaan.  
Pengakuan  penghasilan pembiayaan didasarkan pada  suatu pola yang mencerminkan suatu 
tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto Perusahaan sebagai lessor 
dalam sewa pembiayaan. 
 
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui, diakui sebagai pendapatan sesuai dengan 
jangka waktu  kontrak  sewa  pembiayaan  berdasarkan  tingkat  suku  bunga  efektif  dari  
piutang  sewa pembiayaan. 
 

i.  Akuntansi Anjak Piutang 

 
Anjak  piutang  with  recourse  diakui  sebagai  tagihan  anjak  piutang  sebesar  nilai  piutang  
yang diperoleh dan dinyatakan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, setelah dikurangi 
pendapatan anjak piutang yang belum diakui. 
 
Selisih  antara  tagihan  anjak  piutang  with  recourse  dengan  jumlah  pembayaran  ke  klien  
diakui sebagai pendapatan anjak piutang yang belum diakui, yang akan diakui sebagai  
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i.  Akuntansi Anjak Piutang (lanjutan) 

   
pendapatan anjak piutang  berdasarkan  proporsi  waktu  selama  periode  kontrak  
menggunakan  tingkat  suku  bunga efektif. 

  
j.  Biaya Dibayar di Muka 

 
Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya yang 
bersangkutan dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method). 

  
k.  Aset Tetap 

 
Perusahaan memilih model biaya sebagai kebijakan akuntansi untuk pengukuran aset tetapnya. 
 
Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan 
penyisihan penurunan nilai (jika ada). Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset 
tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Penyusutan dihitung dengan 
menggunakan metode garis lurus (straight line) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis 
aset tetap yang bersangkutan dengan rincian sebagai berikut: 

     
              Tarif 

 

Peralatan kantor              4-8 

Meubel dan furniture              4-8 

Kendaraan                4 

 

l. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan 

 

Pada tanggal pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk 
menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika 
terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk 
menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk 
mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Perusahaan 
mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dan  unit penghasil kas atas aset.  

 

Estimasi jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara harga jual neto atau 
nilai pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) 
kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar 
nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi 
komprehensif. 
 
Efektif 1  Januari 2015, Perusahaan menerapkan secara  prospektif PSAK No. 48 (Revisi  2014) 
tentang “Penurunan Nilai Aset” dan penerapan ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap laporan keuangan Perusahaaan. PSAK  ini mensyaratkan manajemen Perusahaan  
untuk menilai apakah pada akhir periode pelaporan terdapat indikasi bahwa aset non-keuangan 
mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka manajemen harus 
mengestimasikan jumlah terpulihkan (estimated recoverable amount) atas aset non-keuangan 
tersebut. 
 
Bila jumlah tercatat suatu aset non-keuangan (atau unit penghasil kas) melebihi taksiran jumlah 
yang dapat diperoleh kembali maka jumlah tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh 
kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara nilai wajar aset (atau unit  
penghasil kas) dikurangi biaya-biaya untuk menjual (harga jual neto) dan nilai pakai. Penurunan 
tersebut diakui sebagai rugi penurunan nilai dan diakui di dalam laporan laba rugi komprehensif. 
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m.  Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja Karyawan  
 
Sejak 1 Januari 2016, Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), “Imbalan Kerja”, 
yang mengatur  perlakuan  akuntansi  dan  pengungkapan  atas  imbalan  kerja,  untuk  jangka  
pendek  dan jangka panjang. 
 
Perusahaan mengakui seluruh imbalan kerja yang diberikan melalui program atau perjanjian 
formal dan  informal,  peraturan  perundang-undangan  atau  peraturan  industri,  yang  
mencakup  imbalan pasca-kerja dan pesangon pemutusan hubungan kerja. 
 
Perusahaan  mencatat  penyisihan  manfaat  untuk memenuhi imbalan minimum yang harus 
dibayar kepada  karyawan-karyawan  sesuai  dengan  Undang-undang  Ketenagakerjaan  No.  
13/2003 (“Undang-undang  Tenaga  Kerja”)  menggunakan  perhitungan  aktuarial  dengan 
metode  “Projected  Unit Credit” dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, hasil yang 
diharapkan atas aset dana pensiun dan tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun tahunan. 
 
Perkiraan  liabilitas  pada  tanggal  laporan  posisi keuangan merupakan nilai kini imbalan pasti 
pada tanggal laporan posisi keuangan dikurangi nilai wajar aset program, jika ada. 
 
Biaya imbalan pasca-kerja yang diakui selama tahun berjalan terdiri dari biaya jasa dalam laba 
rugi, bunga  neto  atas  liabilitas  imbalan  pasti  neto  dalam  laba  rugi  dan  pengukuran  
kembali  liabilitas imbalan pasti neto dalam penghasilan komprehensif lain. 

 
Seluruh pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial dan hasil atas aset 
danapensiun  (tidak  termasuk  bunga  bersih)  diakui  langsung  melalui  penghasilan  
komprehensif  lainnya dengan tujuan agar aset atau kewajiban pensiun neto diakui dalam 
laporan posisi keuangan untuk mencerminkan  nilai  penuh  dari  defisit  dan  surplus  dana  
pensiun.  Pengukuran  kembali  tidak mereklasifikasi laba atau rugi pada periode berikutnya. 
 
Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/kurtailmen 
terjadi atau  ketika  biaya  restrukturisasi  atau pemutusan hubungan kerja diakui. Sebagai 
akibatnya, biaya jasa lalu yang belum  vested  tidak lagi  dapat ditangguhkan dan diakui selama 
periode  vesting  masa depan. 

 

n.  Pengakuan Pendapatan dan Beban 
 

Pendapatan pembiayaan konsumen, pendapatan sewa pembiayaan, pendapatan anjak piutang, 
pendapatan pitang murabahah, pendapatan bunga dan beban bunga diakui secara akrual 
dengan menggunakan metode suku bunga efektif. 
 
Pendapatan  administrasi  diakui  pada  saat  perjanjian  pembiayaan  konsumen,  investasi  
sewa pembiayaan, anjak  piutang  dan piutang murabahah ditandatangani  dan  dibukukan  
sebagai  bagian  dari  pendapatan masing-masing   transaksi  pembiayaan  pada  laporan  laba  
rugi  dan  penghasilan  komprehensif  lain tahun berjalan. 
 
Pendapatan  denda  keterlambatan  dan  pinalti  diakui  pada  saat  denda  keterlambatan  dan  
pinalti diterima. 

 
Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual), kecuali untuk seluruh biaya yang terkait 
langsung dengan pemrosesan pembiayaan konsumen (termasuk biaya administrasi dealer dan 
biaya perolehan nasabah setelah dikurangi pendapatan administrasi) yang ditangguhkan dan 
diamortisasi selama jangka waktu pembiayaan. 
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2.  IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) 
 

o.  Perpajakan 

 

Pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan tangguhan. Pajak penghasilan ini diakui 
dalam laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung 
diakui ke penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ekuitas. Dalam hal ini pajak 
tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas. 

 

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal 
pelaporan keuangan. Direksi mengevaluasi secara periodik implementasi terhadap peraturan 
perpajakan yang berlaku terutama yang memerlukan interpretasi lebih lanjut mengenai 
pelaksanaannya termasuk juga evaluasi terhadap surat ketetapan pajak yang diterima dari kantor 
pajak.  

 

Lebih lanjut, manajemen membentuk cadangan, jika dianggap perlu berdasarkan jumlah yang 
diestimasikan akan dibayarkan ke otoritas pajak. 

 

Pajak penghasilan tangguhan disajikan dengan menggunakan balance sheet liability method, 
untuk semua perbedaan temporer yang muncul akibat perbedaan perhitungan tarif dasar pajak 
untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya dalam rangka kebutuhan laporan keuangan per 
tanggal pelaporan. 

 

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku 
atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan 
ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan 
diselesaikan. 

 

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa 
mendatang akan memadai untuk mengkompensasi aset pajak tangguhan yang muncul akibat 
perbedaan temporer tersebut. 

 

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang 
berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak 
kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas 
perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya 
niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto. 

 

Koreksi atas liabilitas pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila 
diajukan keberatan dan/atau banding, maka koreksi diakui pada saat keputusan atas keberatan 
dan/atau banding tersebut diterima. 

 

 Manajemen juga dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak di masa depan 
sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi 
pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang probable. Asumsi dan estimasi 
yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur 
ketidakpastian. 

 

 
  



17 

 
 

PT BUKOPIN FINANCE 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

31 Desember 2017 Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut 
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

 
 

 
 

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) 

 

p.  Informasi Segmen 
 
Segmen adalah bagian khusus dari Perusahaan yang terlibat baik dalam menyediakan produk 
dan jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan 
ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari 
segmen lainnya. Informasi mengenai segmen disusun dan dikelompokan sesuai dengan 
kebutuhan analisis manajemen. 
 
Jumlah  setiap  unsur  segmen  dilaporkan  merupakan  ukuran  yang  dilaporkan  kepada  
pengambil keputusan  operasional  untuk  tujuan  pengambilan  keputusan  untuk  
mengalokasikan  sumber  daya kepada segmen dan menilai kinerjanya. 
 
Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat 
diatribusikan secara  langsung  kepada  suatu  segmen  serta  hal-hal yang dapat dialokasikan 
dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut. 
 

q.  Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Standar Akuntansi Baru  

 

Perubahan Kebijakan Akuntansi 

 
Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi 
Keuangan Syariah Ikatan Akuntan Indonesia telah menetapkan PSAK dan Interpretasi Standar 
Akuntansi Keuangan (ISAK) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2017 sebagai berikut: 
 

- ISAK 31 “Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi”;  
- ISAK 32 “Definisi dan hierarki standar akuntansi keuangan”  
- Amandemen PSAK 1 “Penyajian Laporan Keuangan” 
- PSAK 101 “Penyajian Laporan Keuangan Syariah”; 
- Amandemen PSAK 102 “Akuntansi Murabahah”;  
- Amandemen PSAK 103 “Akuntansi Salam”; 
- Amandemen PSAK 104 “Akuntansi Istishna”;  
- Amandemen PSAK 107 “Akuntansi Ijarah”;  
- Amandemen PSAK 108 “Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah”;  
- Amandemen PSAK 3 “Laporan Keuangan Interim”;  
- Amandemen PSAK 24 “Imbalan Kerja”;  
- Amandemen PSAK 58 “Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang 

Dihentikan”;  
- Amandemen PSAK 60 “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”.  

 
Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi 
Perusahaan dan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di 
tahun berjalan atau tahun sebelumnya. 

 

Standar Akuntansi Baru Yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif 

 

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan 
standar baru, amandemen dan interpretasi berikut, namun belum berlaku efektif untuk tahun 
buku yang dimulai pada 1 Januari 2017 sebagai berikut : 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) 
 

q. Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Standar Akuntansi Baru (lanjutan) 
 

Standar Akuntansi Baru Yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan) 

 

   PSAK 69 “Agrikultur” 
    Amandemen PSAK 2 “Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan”  

    Amendemen PSAK 13 "Properti Investasi tentang Pengalihan Properti Investasi" 
    Amandemen PSAK 16 “Aset Tetap” 

    Amandemen PSAK 46 “Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan 
untuk Rugi yang Belum Direalisasi”  
    Amendemen PSAK 53 "Pembayaran Berbasis Saham tentang Klasifikasi dan    
Pengukuran Transaksi Pembayaran Berbasis Saham"  

   Penyesuaian Tahunan PSAK 15 “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”  
    Penyesuaian Tahunan PSAK 67 “Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain” 

 
                  Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2018. 
     ISAK 33 "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka" 
 

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2019. 
  PSAK 71 "Instrumen Keuangan"  
  PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"  

  PSAK 73 “Sewa”  
  Amendemen PSAK 15 "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang 
Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"   

  Amandemen PSAK 62 “Kontrak asuransi”  
  Amendemen PSAK 71 "Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan                     
Kompensasi Negatif" 

 
Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2020. 

 
Pada saat penerbitan laporan keuangan Perusahaan masih mempelajari dampak yang mungkin 
timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan 
Perusahaan.  
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3.  PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI 
 
Pertimbangan 
 
Penyusunan  laporan  keuangan  sesuai  dengan  standar  akuntansi  keuangan  mewajibkan  
manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang 
dilaporkan dalam laporan keuangan.  Sehubungan  dengan  adanya  ketidakpastian  yang  melekat  
dalam  membuat  estimasi,  hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda 
dengan jumlah estimasi yang dibuat. 
 
Pertimbangan  berikut  ini  dibuat  oleh  manajemen  dalam  rangka  penerapan  kebijakan  
akuntansi  Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam 
laporan keuangan: 
 
Usaha yang berkelanjutan 
 
Manajemen  Perusahaan  telah  melakukan  penilaian  atas  kemampuan  Perusahaan  untuk  
melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Perusahaan memiliki sumber daya 
untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui  adanya 
ketidakpastian material yang  dapat  menimbulkan  keraguan  yang  signifikan  terhadap  
kemampuan  Perusahaan  untuk melanjutkan  kelangsungan  usahanya.  Oleh  karena  itu,  laporan  
keuangan  telah  disusun  atas  dasar usaha yang berkelanjutan. 
 
Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan 
 
Perusahaan  menetapkan klasifikasi atas aset dan  liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan 
liabilitas keuangan  dengan  mempertimbangkan  apakah  definisi  yang  ditetapkan  PSAK  No.  55  
(revisi  2014) dipenuhi.  Dengan  demikian,  aset  keuangan  dan  liabilitas  keuangan  diakui  sesuai  
dengan  kebijakan akuntansi Perusahaan seperti yang diungkapkan pada Catatan 2e dan 2f. 
 
Nilai wajar instrumen keuangan 
 
Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan 
tidak tersedia  di  pasar  aktif,  nilainya  ditentukan  dengan  menggunakan  berbagai  teknik  
penilaian  termasuk penggunaan  model  matematika.  Masukan  (input)  untuk  model  ini  berasal  
dari  data  pasar  yang  biasa diamati  sepanjang  data  tersebut  tersedia,  bila  data  pasar  yang  
bisa  diamati  tersebut  tidak  tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai 
wajar. Pertimbangan manajemen tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model 
seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, 
tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar. 
 
Estimasi dan asumsi 
 
Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir tahun 
pelaporan  yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat 
aset dan liabilitas  pada tahun berikutnya, diungkapkan di  bawah ini.  Perusahaan mendasarkan 
asumsi dan estimasi pada parameter  yang  tersedia  pada  saat  laporan  keuangan  disusun.  
Asumsi  dan  situasi  mengenai  perkembangan  masa  depan  mungkin  berubah  berakibat  
perubahan  pasar  atau  situasi  diluar  kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam 
asumsi terkait pada saat terjadinya. 
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3.  PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (lanjutan) 
 
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan 
 
Evaluasi  atas  cadangan  kerugian  penurunan  nilai  aset  keuangan  yang  dicatat  pada  biaya  
perolehan diamortisasi dijelaskan pada Catatan 2e. 
 
Evaluasi  cadangan  kerugian  penurunan  nilai  secara  kolektif  mencakup  kerugian  kredit  yang  
melekat pada  portofolio  piutang  pembiayaan  konsumen  dengan  karakteristik  risiko  kredit  yang  
sejenis  ketika terdapat  bukti  obyektif  bahwa  telah  terjadi  penurunan  nilai  piutang  dalam  
portofolio  tersebut,  namun penurunan  nilai  secara  individu  belum  dapat  diidentifikasi.  Dalam  
menentukan  perlunya  untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif, 
manajemen mempertimbangkan faktor - faktor  seperti  kualitas  kredit,  besarnya  portofolio,  
konsentrasi  kredit  dan  faktor - faktor  ekonomi.  Dalam mengestimasi  cadangan  yang  
dibutuhkan,  asumsi-asumsi  dibuat  untuk  menentukan  model  kerugian bawaan dan untuk 
menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman historis dan keadaan 
ekonomi saat ini. Ketepatan dari cadangan ini bergantung pada asumsi model dan parameter yang 
digunakan dalam penentuan cadangan kolektif. 
 
Liabilitas imbalan kerja karyawan 
 
Penentuan  liabilitas  imbalan  pasca-kerja  Perusahaan  bergantung  pada  pemilihan  asumsi  yang 
digunakan  oleh  aktuaris  independen  dalam  menghitung  jumlah-jumlah  tersebut.  Asumsi  
tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran 
diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.  

 
Penangguhan pengakuan keuntungan dan kerugian aktuarial tidak diizinkan. Keuntungan dan 
kerugian aktuarial  langsung  diakui  dalam  komponen  penghasilan  komprehensif  lain  dalam  
ekuitas  dan  dapat dialihkan ke pos lain dalam ekuitas. 
 
Walaupun  Perusahaan  berkeyakinan  bahwa  asumsi  tersebut  adalah  wajar  dan  sesuai,  
perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan 
Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas imbalan pasca-kerja dan beban imbalan 
kerja neto. 
 
Penyusutan aset tetap  
 
Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan  masa  
manfaat  ekonomisnya.  Manajemen  mengestimasi  masa  manfaat  ekonomis  aset tetap  antara  4  
(empat)  sampai  dengan  8  (delapan)  tahun.  Ini  adalah  umur  yang  secara  umum diharapkan  
dalam  industri  dimana  Perusahaan  menjalankan  bisnisnya.  Perubahan  tingkat  pemakaian dan  
perkembangan  teknologi  dapat  mempengaruhi  masa  manfaat  ekonomis  dan  nilai  sisa  aset,  
dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.  
 
Pajak tangguhan 
 
Aset  pajak  tangguhan  diakui  atas  jumlah  pajak  penghasilan  terpulihkan  (recoverable)  pada  
periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. 
 
Justifikasi  manajemen  diperlukan  untuk  menentukan  jumlah  aset  pajak  tangguhan  yang  dapat  
diakui, sesuai  dengan  waktu  yang  tepat  dan  tingkat  laba  fiskal  di  masa  mendatang  sejalan  
dengan  strategi rencana perpajakan ke depan. 
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3.  PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (lanjutan) 
 
Instrumen keuangan 
 
Perusahaan  mencatat  aset  dan  liabilitas  keuangan  tertentu  pada  nilai  wajar,  yang  
mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran 
nilai wajar ditentukan menggunakan  bukti  obyektif  yang  dapat  diverifikasi,  jumlah  perubahan  
nilai  wajar  dapat  berbeda  bila Perusahaan menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. 
Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung 
laba Perusahaan. 
 
Perpajakan 
 
Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak Perusahaan. 
Perusahaan menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi atas 
kemungkinan adanya tambahan beban pajak. 
 
Jika hasil akhir dari hal ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula, maka perbedaan tersebut 
akan berdampak pada laba rugi. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan 
berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak badan. 

 

4.  KAS DAN SETARA KAS 

      2017    2016 
            

Kas     35.199.758   15.588.600  
           

Bank  
 Pihak berelasi 
  PT Bank Bukopin Tbk    7.309.341.794   6.405.655.214  
  PT Bank Syariah Bukopin    1.914.854.594   1.144.417.422  
  

 Pihak ketiga 
  PT Bank KEB Hana    7.302.479.500   - 
  PT Bank Central Asia Tbk    2.456.492.264   930.032.846  
  PT Bank Victoria International Tbk    2.155.343.678   122.154.796  
  PT Bank BCA Syariah    917.352.324   - 
  PT Bank Andara    682.708.906   409.784.889 
  PT Bank Kesejahteraan Ekonomi    300.077.946   -  
  PT Bank Mandiri Tbk    293.691.477   - 
  PT Bank Capital Indonesia Tbk.    176.197.537   222.433.955  
  PT Bank Ganesha Tbk.    90.731.467   5.027.483  
  PT Bank Jabar Banten Tbk    90.906.944   - 
  PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.   89.328.697   - 
  PT Bank Sampoerna    42.529.348   - 
  PT Bank of China Ltd. Jakarta Branch    13.817.292   207.650.022 
  PT Bank Syariah Mandiri    11.165.235   11.423.821  
  PT Bank Muamalat Indonesia Tbk    5.352.490   5.582.490  
  

           

 Sub-jumlah Kas dan Bank    23.852.371.493   9.479.751.539  
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4.  KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) 

       2017     2016 
          

  Deposito berjangka         
   Pihak berelasi         
    PT Bank Syariah Bukopin    -  20.000.000.000  
  

           

  Sub-jumlah Deposito    -   20.000.000,000  
           

   Jumlah    23.887.571.251   29.479.751.539  
             

Deposito berjangka seluruhnya ditempatkan dalam mata uang Rupiah dengan suku bunga tahunan 
yang berkisar antara 2% selama tahun 2017 dan tahun 2016 dengan kondisi dapat  diperpanjang 
secara otomatis (Automated Roll Over ). 

 
 
5.  PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN – BERSIH 

 
Rincian akun ini adalah sebagai berikut: 
       2017     2016 
          

Piutang pembiayaan konsumen – kotor    909.426.409.565   539.471.500.666  
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum 
 diakui    (243.762.089.868)   (164.265.453.047)  
           

Sub-jumlah    665.664.319.697   375.206.047.619  
 
Dikurangi penyisihan penurunan piutang  
 pembiayaan konsumen    (19.938.384.099)   (9.644.481.401)  
           

Jumlah piutang pembiayaan konsumen bersih   645.725.935.598   365.561.566.218  
           

 

Akun ini merupakan piutang yang timbul dari kegiatan penyediaan pembiayaan kendaraan bermotor 
(berupa mobil dan alat berat) kepada konsumen dengan pembayaran angsuran secara berkala. 

 

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016, rincian angsuran piutang pembiayaan 
konsumen yang akan diterima dari pelanggan sesuai dengan jangka waktu jatuh temponya adalah 
sebagai berikut: 
      2017    2016 
          

Kurang dari 1 tahun    39.113.180.819   40.097.649.401   
1 – 2 tahun    54.993.016.608   8.869.300.485   
Lebih dari 2 tahun    815.320.212.137   490.504.550.780   
            

Jumlah piutang pembiayaan konsumen – kotor   909.426.409.564   539.471.500.666   
          

 

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016, analisa umur piutang atas pembiayaan 
konsumen adalah sebagai berikut: 
 
      2017    2016 
            

Belum jatuh tempo    667.715.069.505   385.440.589.930   
Sudah jatuh tempo    
 1 – 90 hari    217.954.892.222   131.579.118.503   
 Lebih dari 90 hari    23.756.447.837   22.451.792.233   
              

Jumlah piutang pembiayaan konsumen – kotor   909.426.409.564   539.471.500.666   
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5.  PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN – BERSIH (lanjutan) 

 

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen untuk periode yang berakhir pada 
tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut: 

 
      2017    2016 
            

Saldo awal    9.644.481.401   1.721.572.302   
Beban penyisihan penurunan piutang  
 pembiayaan konsumen-tahun berjalan    13.788.837.698   8.640.682.762   
Penghapusan piutang tak tertagih    (3.494.935.000)   (717.773.663)   
            

Saldo akhir    19.938.384.099   9.644.481.401   
          

 

Persentase penyisihan penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen terhadap rata-rata piutang 
pembiayaan konsumen bersih adalah sekitar 3,09% dan 2,57% masing-masing pada tanggal 31 
Desember 2017 dan 31 Desember 2016. 
 

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 piutang pembiayaan konsumen digunakan 
sebagai jaminan atas utang bank (lihat Catatan 11). 

 

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan piutang pembiayaan konsumen pada akhir tahun, 
manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen 
di atas cukup untuk  menutup  kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang 
pembiayaan konsumen. 

 

6.  PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN 

  

Akun ini terdiri dari: 

      2017    2016 
            

Piutang sewa pembiayaan     29.902.008.472   51.333.164.050   
Nilai sisa terjamin    -   -   
          

Jumlah piutang sewa pembiayaan – kotor     29.902.008.472   51.333.164.050   
 

Pendapatan ditangguhkan sewa pembiayaan    (7.364.282.535)   (15.402.300.191) 
          

Sub Jumlah    22.537.725.937   35.930.863.859 
Dikurangi penyisihan penurunan piutang       
  sewa pembiayaan             (268.859.461)   (268.859.461)   
            

Jumlah piutang sewa pembiayaan – bersih    22.268.866.476   35.662.004.398   
          

 

 

 

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tingkat bunga rata-rata per tahun untuk 
piutang sewa pembiayaan adalah 12,33% dan 8,5%. 

Jumlah angsuran sewa pembiayaan sesuai dengan jatuh temponya adalah sebagai berikut : 
 
      2017    2016 
            

Kurang dari 1 tahun    361.777.085   458.678.129  
1 – 2 tahun    6.234.878.769   995.153.441  
Lebih dari 2 tahun    23.305.352.618   49.879.332.480  
            

Jumlah piutang sewa pembiayaan – kotor    29.902.008.472   51.333.164.050  
          

  

Jumlah angsuran sewa pembiayaan sesuai dengan umur piutang adalah sebagai berikut: 
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6.  PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan) 

      2017    2016 
            

Belum jatuh tempo    23.346.054.382   51.024.309.050   
Sudah jatuh tempo 
 1 – 90 hari    4.158.778.976   308.855.000   
 Lebih dari 90 hari    2.397.175.114   -   
            

Jumlah piutang sewa pembiayaan – kotor    29.902.008.472   51.333.164.050   
          

 

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang sewa pembiayaan adalah sebagai berikut: 

 
      2017    2016 
            

Saldo awal    268.859.461   186.670.387   
Beban penyisihan penurunan nilai piutang 
 sewa pembiayaan    -   100.000.000   
Penghapusan piutang tak tertagih    -   (17.810.926)   
            

Saldo akhir    268.859.461   268.859.461   
          

 

Biaya-biaya yang timbul, seperti premi asuransi, bea materai dan biaya terkait lainnya sehubungan 
dengan perolehan aset sewa pembiayaan, dibebankan kepada nasabah. Berdasarkan hasil 
penelaahan terhadap keadaan akun piutang sewa pembiayaan pada akhir  tahun, manajemen 
berpendapat bahwa seluruh piutang sewa pembiayaan di atas cukup untup menutup kerugian yang 
mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang sewa pembiayaan. 

 
7.  PIUTANG LAIN–LAIN 

 
Akun ini terdiri dari: 
      2017    2016 
            

Pihak ketiga: 
 Piutang bunga    16.381.474.276   2.559.911.227   
 Lainnya    203.928.137   -   
            

Sub-jumlah    16.585.402.413   2.559.911.227   
            

Jumlah    16.585.402.413   2.559.911.227   
          

 

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang lain-lain pada akhir tahun, 
manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan seluruh piutang 
lain-lain tersebut dapat tertagih sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai piutang. 

 
8.  BIAYA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA 
 

Akun ini terdiri dari: 
      2017    2016 
            

Uang muka    371.023.395   1.475.133.577   
Beban bayar dimuka – Lainnya    30.649.278.650   5.205.107.443   
Asuransi    -   93.222.953   

 
Iklan     -  33.821.667   

            

Jumlah    31.020.302.045   6.807.285.640   
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9.  ASET TETAP  
 

  Rincian dan mutasi aset tetap adalah sebagai berikut: 
 
 

            2017 
                  

              
  Keterangan  Saldo Awal    Penambahan     Pengurangan     Reklasifikasi    Saldo Akhir 
                                                         

 Nilai Perolehan 
  Kendaraan Bermotor 219.600.000    -    -    254.927.558   474.527.558 
  Peralatan Kantor 708.123.241    609.963.601    -    (59.731.601)   1.258.355.241 
  Meubel & Furniture 408.402.545    536.103.429    -    59.731.601   1.004.237.575 
  Kendaraan Sewa Guna -               - 

                    

 Jumlah   1.336.125.786    1.146.067.030    -    254.927.558   2.737.120.374 
                    

 Akumulasi Penyusutan 
  Kendaraan Bermotor 185.133.333    58.741.456    -    -   243.874.789  
  Peralatan Kantor 419.101.599    136.473.096    -    23.778.326   531.796.369 
  Meubel & Furniture 35.796.443    128.268.548    -    (23.997.148)   188.062.139 

                    

 Jumlah   640.031.375    323.483.100    -    (218.822)   963.733.297  
                    

 Nilai buku    696.094.411               1.773.387.007 

                  
 

            2016 
                  

              
  Keterangan  Saldo Awal    Penambahan     Pengurangan     Reklasifikasi    Saldo Akhir 
                                                         

 Nilai Perolehan        
  Kendaraan Bermotor 184.400.000    35.200.000    -    -   219.600.000  
   Peralatan Kanto 503.015.041    205.108.200    -    -   708.123.241  
  Meubel & Furniture 49.613.000    358.789.545    -    -   408.402.545 
  Kendaraan Sewa Guna 2.433.711.038    3.958.081.548     -    (6.391.792.586)   -  

                    

 Jumlah   3.170.739.079    4.557.179.293    -    (6.391.792.586)   1.336.125.786  
                    

 Akumulasi Penyusutan 
  Kendaraan Bermotor 171.653.741    13.479.592    -    -   185.133.333  
  Peralatan Kantor 378.228.736    40.872.863    -    -   419.101.599  
  Meubel & Furniture 8.818.373    26.978.070    -    -   35.796.443  
  Kendaraan Sewa Guna 932.922.573    -    194.381.490    738.541.083   -  
 
                    

 Jumlah   1.491.623.423     81.330.525    194.381.490    738.541.083   640.031.375 
                    

 Nilai buku    1.679.115.656               696.094.411  

                  
 

Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2017 dan  2016 
masing-masing adalah sebesar Rp323.483.100,- dan Rp Rp81.330.525,- yang seluruhnya 
dialokasikan ke beban umum dan administrasi (lihat Catatan 18). 

 

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 peralatan kantor Perusahaan belum diasuransikan 
terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya karena manajemen Perusahaan berpendapat bahwa 
risiko kerugian yang mungkin timbul dari aset tetap tersebut tidak signifikan. Pada tanggal 31 
Desember 2017 dan 2016 kendaraan bermotor telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan 
masing-masing sebesar Rp 398.700.000. dan Rp 162.150.000.  

 

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa nila pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi 
kemungkinan kerugian atas kendaraan bermotor yang di asuransikan. 

 

Manajemen Perusahaan berpendapat tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset tetap yang di 
miliki Perusahaan. 
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10.  ASET LAIN-LAIN 
 

  Akun ini terdiri dari: 
      2017    2016 
            

Jaminan yang dikuasai kembali    16.141.657.006   16.136.995.377   
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai   (352.521.559)   (1.415.998.424)   

          

Jaminan yang dikuasai kembali-bersih    15.789.135.447   14.720.996.953  
Uang jaminan    69.666.384   69.666.384  
Aktiva Dalam Penyelesaian    3.984.106.870   6.109.746.409  
Lain – lain    2.070.236.322   82.172.615  
            

 Jumlah    21.913.145.023   20.982.582.361   
          

 
Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai aset lain-lain di atas 
cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul. 
 

 
11.  UTANG BANK 

 
 

Akun ini terdiri dari: 
      2017    2016 
            

Pihak berelasi 
 PT Bank Bukopin Tbk.    168.414.026.820   175.192.313.522   
           

Pihak ketiga 
 PT Bank Victoria International Tbk.    126.609.257.696   69.218.597.221   
 PT Bank Capital Indonesia Tbk.    93.744.369.842   21.799.253.420   
 PT Bank Andara    50.290.322.769   19.917.368.447  
 PT Bank Kesejahteraan Ekonomi    43.485.118.948   - 
 PT Bank Sampoerna    19.045.154.041   - 
 PT Bank Ganesha Tbk.    17.464.328.278   - 
 PT Bank Jabar Banten Indonesia Tbk    17.320.328.012   - 
 PT Bank KEB Hana    15.149.000.000   - 
 PT Bank BCA Syariah    5.280.125.626   - 
 PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.    3.903.403.204   - 
 PT Bank of China Ltd. Jakarta Branch    -   2.298.482.229  
            

 

Jumlah    560.705.435.236   288.426.014.839   
           

 
PT. Bank Bukopin  Tbk  

Pada tanggal 11 Desember 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dalam bentuk 
Fasilitas Line Plafond dari PT Bank Bukopin Tbk, dengan batas maksimum pinjaman sejumlah Rp 
39.000.000.000. Jangka waktu kredit 54 bulan dan dibebani bunga sebesar 13,25% per tahun. 
Pinjaman ini dijamin dengan fidusia atas tagihan Perusahaan kepada konsumen dengan nilai 
penjaminan sebesar Rp 48.750.000.000 (empat puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta 
rupiah. 

 
  Pada tanggal 20 Oktober 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas Line Kredit Modal Kerja dari PT. 

Bank Bukopin Tbk, dengan maksimum pinjaman sejumlah Rp 15.000.000.000,- . Jangka waktu kredit 
48 (empat puluh delapan) bulan dengan dibebani bunga sebesar 12,5% per tahun. Pinjaman ini 
dijamin dengan fidusia atas tagihan Perusahaan kepada konsumen dengan nilai penjamin sebesar 
Rp 18.750.000.000 (delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah. 
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11.  UTANG BANK (lanjutan) 
 

PT Bank Victoria International Tbk  

Pada tanggal 13 Februari 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Fixed Loan III Line Limit 
- Non Revolving dari PT Bank Victoria International Tbk, dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 
50.000.000.000. Fasilitas ini akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan. . Fasilitas ini dikenai 
bunga yang ditentukan pada saat pencairan, indikasi saat ini, 1 tahun : 13 %, 2 tahun :13,25%, 3 
tahun : 13,50%. Fasilitas pinjaman ini berjangka waktu 48 bulan sejak penanda tanganan perjanjian 
kredit. Pinjaman ini dijamin dengan piutang (AR) pembiayaan konsumen (mobil) dan anjak piutang 
PT. Bukopin Finance senilai minimal 110% dan total outstanding pinjaman (BPKB asli end user dan 
tagihan dari vendor PT. Bank Bukopin Finance Tbk, disimpan di PT Bukopin Finance.Pada tanggal 
31 Agustus 2017 perusahaan menerima fasilitas Pinjaman Fixed Loan IV Line Limit -Non Revolving 
dari PT. Bank Victoria International Tbk dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 50.000.000.000,-. 
Fasilitas ini digunakan untuk modal kerja pembiayaan. Fasilitas ini dikenai bunga yang ditentukan 
pada saat pencairan, indikasi saat ini, 1 tahun : 13 %, 2 tahun :13,25%, 3 tahun : 13,50%. 

 

Fasilitas pinjaman ini berjangka waktu 48 bulan sejak penanda tanganan perjanjian kredit. Pinjaman 
ini dijamin dengan piutang (AR) pembiayaan konsumen (mobil) dan anjak piutang PT. Bukopin 
Finance senilai minimal 110% dan total outstanding pinjaman (BPKB asli end user dan tagihan dari 
vendor PT. Bank Bukopin Finance Tbk, disimpan di PT Bukopin Finance. 

 

PT Bank Capital Indonesia Tbk  

 

Pada tanggal 15 Juni 2016,Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman angsuran berjangka 1 
selanjutnya disebut utang pokok PAB dari PT Bank Capital Indonesia Tbk, dengan maksimum 
pinjaman sebesar Rp 25.000.000.000. Fasilitas ini digunakan untuk modal kerja perusahaan. 
Fasilitas pinjaman ini dikenai tingkat bunga sebesar 14% per annum dengan jangka waktu pinjaman 
selama 4 tahun atau sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan 15 Juni 2020.  

 

Pinjaman ini di jamin dengan piutang milik PT Bukopin Finance dengan kolekbilitas lancar sebesar  

minimal 110% dari outstanding plafond fasilitas kredit. 

 

Pada tanggal 29 Maret 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas penambahan pinjaman angsuran 
berjangka 2 selanjutnya disebut utang pokok PAB dari PT Bank Capital Indonesia Tbk dengan 
maksimum pinjaman sebesar Rp 50.000.000.000. Fasilitas ini digunakan untuk modal kerja 
perusahaan.  

 

Fasilitas pinjaman ini dikenai tingkat bunga sebesar 13% per annum dengan jangka waktu pinjaman 
selama 4 tahun atau sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan 29 Maret 2021. Pinjaman ini di 
jamin dengan piutang milik PT Bukopin Finance dengan kolektibilitas lancar sebesar minimal 100% 
dari pemakaian fasilitas kredit. 

 

PT Bank Sahabat Sampoerna  

 

Pada tanggal 29 September 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman angsuran (PA) 1 –
Non Revolving, Uncommitted Line dari PT Bank Sahabat Sampoerna dengan maksimum pinjaman 
sebesar Rp 25.000.000.000.  

 

Fasilitas ini digunakan untuk pembiayaan kendaraan roda empat atau labih. Fasilitas pinjaman ini 
dikenai tingkat bunga sebesar 12,5% per annum dengan jangka waktu pinjaman selama 4 tahun 
atau sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan 29 September 2021. Pinjaman ini di jamin 
dengan piutang/ hak atas tagihan kepada end user minimal 100% dari outstanding kredit dengan 
minimal penjaminan fiducia sebesar 100%. 
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11. UTANG BANK (lanjutan)  

 

PT Bank BCA Syariah  

 

Pada tanggal 05 Juli 2017, Perusahaan memperoleh limit fasilitas pembiayaan (line facility), dari PT 
Bank BCA Syariah, dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 20.000.000.000. 

 

Fasilitas ini digunakan untuk pembiayaan modal kerja PT Bukopin Finance. dengan jangka waktu 
pinjaman selama 3 tahun atau sejak tanggal 05 Juli 2017 sampai dengan 05 Juli 2020. Pinjaman ini 
di jamin dengan anggunan berupa piutang pokok murabahah sebesar Rp.26.667.000.000.  

 

Anggunan piutang murabahah PT BCA syariah sampai dengan jatuh tempo, wajib dengan collateral 
coverage min 118% atau FTV (financing to value) maksimal 85% (terhadap piutang pokok 
murabahah). Diikat secara FEO sebesar nilai pasar. 

 

PT Bank Kesejahteraan Ekonomi  

 

Pada tanggal 21 Desember 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit, dari PT Bank 
Kesejahteraan Ekonomi dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 50.000.000.000. Fasilitas ini 
digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen (kendaraan) & anjak piutang. 

 

Fasilitas pinjaman ini dikenai bunga sebesar 13% per annum dengan jangka waktu pinjaman selama 
4 tahun atau sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan 21 Desember 2020. Pinjaman ini di 
jamin dengan piutang pembiayaan pokok baru Bukopin Finance kepada end user yang terikat 
dengan Invoice dan atau BPKB dan atau SHM/SHGB. 

 

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro) 

 

Pada tanggal 06 Maret 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja – pinjaman tetap 
angsuran, dari PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro), dengan maksimum pinjaman 
sebesar Rp 50.000.000.000. Fasilitas ini digunakan sebagai modal kerja untuk penyaluran 
pembiayaan konsumen dengan objek berupa pembiayaan mobil atau motor. 

 

 Fasilitas pinjaman ini dikenai bunga sebesar 13,50% per annum dengan jangka waktu pinjaman 
selama 4 tahun atau sejak tanggal, 06 Maret 2017 sampai dengan 06 Maret 2020.  

 

Pinjaman ini di jamin dengan tagihan piutang kepada end user dari kegiatan pembiayaan konsumen 
senilai minimal sebesar 100% dari outstanding yang diikat dengan fidusia piutang/hak tagih kepada 
end user sebesar minimal 100% dari outstanding. 

 

PT Bank Andara  

 

Pada tanggal 29 Maret 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja (“KMK”) Non 
Revolving, dari PT Bank Andara, dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 45.000.000.000. 

 

 Fasilitas ini digunakan sebagai 1. membiayai kebutuhan modal kerja dalam pembiayaan mobil jenis 
baru dan atau bekas, 2. Kebutuhan modal kerja dalam pembiayaan multiguna dengan jaminan aset 
tetap.    

 

Fasilitas pinjaman ini di kenai bunga sebesar 12,50% per annum dengan jangka waktu perjanjian 
kredit 66 bulan sejak tanggal perjanjian kredit di tanda tangani.Pinjaman ini di jamin dengan fidusia 
atas piutang saat ini dan yang akan datang dengan nilai penjaminan fidusia sebesar 110%. 
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11. UTANG BANK (lanjutan)  

 

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB)  

 

Pada tanggal 24 Maret 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja umum pada 
perusahaan pembiayaan pola executing, dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan 
Banten, dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 20.000.000.000. Fasilitas ini digunakan untuk 
membiayai modal kerja usaha multifinance dalam rangka pembiayaan terhadap konsumen atas 
pembelian kendaraan bermotor roda empat.  

 

Untuk kendaraan baru maupun bekas. Fasilitas pinjaman ini di kenai bunga sebesar 12,50% per 
annum dengan jangka waktu perjanjian kredit 4 tahun atau sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai 
dengan 24 Maret 2021 . Pinjaman ini di jamin dengan tagihan kepada end user (dalam bentuk 
portofolio) dengan katagori lancar (dengan definisi tungggakan dibawah 30 hari ) minimal sebesar 
110% dari outstanding. 

 

PT Bank Ganesha Tbk  

 

Pada tanggal 20 November 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas FL -Executing, dari PT Bank 
Ganesha Tbk, dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 45.000.000.000. Fasilitas ini digunakan 
untuk membiayai piutang pembiayaan konsumen dan biaya oprasional. Fasilitas pinjaman ini di kenai 
bunga sebesar 12% per annum dengan jangka waktu perjanjian kredit 4 tahun atau sejak tanggal 20 
November 2017 sampai dengan 20 November 2021. Pinjaman ini di jamin dengan daftar piutang 
dabitur dengan nilai coverage 105% dari outstanding. 

 

PT Bank KEB Hana Tbk  

 

Pada tanggal 24 November 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas Working Capital Installment 
(WCI), dari PT Bank KEB Hana Tbk, dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 50.000.000.000. 
Fasilitas ini digunakan untuk modal kerja pembiayaan customerl. Fasilitas pinjaman ini di kenai 
bunga sebesar 12,5% per annum dengan jangka waktu perjanjian kredit 3 tahun atau sejak tanggal 
24 November 2017 sampai dengan 24 November 2020. Pinjaman ini di jamin dengan piutang atau 
accounts receivable milik Debitur dengan total sebesar 110% dari outstanding fasilitas WCI. 

 
12.  UTANG LAIN-LAIN  

 
Akun ini terdiri dari: 
      2017    2016 
            

Pihak berelasi 
 Koperasi Karyawan Bukopin Finance    4.900.000.000   7.600.000.000   
 Koperasi Karyawan Bukopin    -   2.500.000.000   
 Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bukopin    -   1.500.000.000   
           

      4.900.000.000   11.600.000.000  
Pihak ketiga 
 Kopelindo    -   6.000.000.000   
 Setoran sementara konsumen    4.332.860.981   3.116.535.485  
 PT Bank Capital Tbk. (Money Market)    5.000.000.000   -   
           

      9.332.860.981   9.116.535.485   
            

 

Jumlah    14.232.860.981   20.716.535.485   
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13.  PERPAJAKAN 

 

a. Utang Pajak 
      2017    2016 
            

 Utang pajak penghasilan: 
  Pasal 29    101.590.691   86.941.029   
 Pasal 21    70.373.572   17.643.146   
 Pasal 23    37.184.328   918.782   

            

 Jumlah utang pajak    209.148.591   105.502.957   
         

b. Pajak Penghasilan 

  
Rekonsiliasi antara laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan seperti yang disajikan 
dalam laporan laba rugi komprehensif dengan taksiran penghasilan kena pajak Perusahaan 
untuk tahun yang berakkhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut: 

              
      2017    2016 
            

Laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan 
 berdasarkan laporan laba rugi komprehensif   8.540.086.312   7.113.861.261   
 
Beda temporer: 
 Penyisihan atas gaji dan upah    721.139.988   -   
 Tantiem    51.896.600   365.220.685   
 Imbalan kerja karyawan    164.832.000   141.379.000   

   Beban penyusutan    (4.514.541)   4.514.541   
 
Beda permanen: 
 Beban Kantor Lainnya    369.861.069    - 
 Jamuan    157.688.598    99.502.198   
 Sumbangan    351.547.722    137.214.778 
 Keperluan Dapur    100.294.279    - 
 Beban Penagihan    245.556.175    -   
 Beban pajak    18.488.359   5.452.054   
 Seragam    67.611.664   15.064.582 
 Souvenir    11.710.000   29.500.000   
 Beban Jasa Pihak Ketiga Lainnya    182.674.500   -   
 Beban Lain-Lain    447.808.890   -   
 Penghasilan bunga yang telah dikenakan 
  pajak penghasilan bersifat final    (510.313.318)   (975.181.415)   

            

Taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan  10.916.398.298   6.936.527.684   
            

                                            
Perhitungan beban pajak penghasilan kini serta taksiran utang pajak penghasilan Pasal 29 
adalah sebagai berikut: 
        

      2017    2016 
            

Taksiran penghasilan kena pajak (dibulatkan)   10.916.398.000   6.936.527.684   
            

Beban pajak penghasilan – kini    2.729.099.500   1.633.586.498   
Dikurangi: 
Pajak penghasilan pasal 25    2.627.508.809   1.546.645.469   

            

Jumlah taksiran utang pajak penghasilan 
 Pasal 29    101.590.691   86.941.029   
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13.  PERPAJAKAN (lanjutan) 

 

Sesuai dengan PSAK No. 46 tentang “ Pajak Penghasilan ”, aset dan liabilitas pajak tangguhan. 
Pada tanggal laporan posisi keuangan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan 
berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas dilunasi, yaitu dengan tarif pajak yang telah 
berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Aset 
dan manfaat  pajak tangguhan Perusahaan pada  tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember  
2016 diukur dengan menggunakan tarif pajak 25%. Rincian aset dan manfaat (beban) pajak 
tangguhan pada tanggal 31 Desember  2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut: 

 
         2017 
             

          Manfaat 
          Pajak Tangguhan 
      Saldo Awal    Periode Berjalan     Saldo Akhir 
                

Liabilitas diestimasi atas       
  Imbalan kerja karyawan    121.337.500   57.258.250   178.595.750   
Cadangan jasa professional    33.750.000   (11.280.125)   22.469.875   
Cadangan pendidikan    14.789.377   (6.028.603)   8.760.774  
Cadangan prestasi    56.579.684   170.291.998   226.871.682  
Cadangan tunjangan hari raya    51.918.972   27.301.727   79.220.699  
Cadangan tantiem    93.733.769   12.974.150   106.707.919  
Beban penyusutan    1.128.635   (1.128.635)   -   
Pengukuran kembali 
  Imbalan kerja karyawan    (82.324.500)   125.223.562   42.899.062 
             

Jumlah    290.913.437   374.612.324   665.525.761 
             

 

                     2016 
             

          Manfaat 
          Pajak Tangguhan 
      Saldo Awal    Periode Berjalan     Saldo Akhir 
                

Liabilitas diestimasi atas 
  Imbalan kerja karyawan    73.633.750   47.703.750   121.337.500 
Cadangan jasa profesional    14.828.500   18.921.500   33.750.000 
Cadangan pendidikan    22.731.615   (7.942.239)   14.789.377 
Cadangan prestasi    39.920.889   16.658.795   56.579.684 
Cadangan tunjangan hari raya    18.914.510   33.004.462   51.918.972 
Cadangan tantiem    85.554.493   8.179.276   93.733.769 
Beban penyusutan    -   1.128.635   1.128.635 
Pengukuran kembali 
  Imbalan kerja karyawan    (82.324.500)   -   (82.324.500) 
             

Jumlah    173.259.258   117.654.179   290.913.437 
             

   
 

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan di atas dapat terpulihkan. 

 
 

14.  BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR 

Akun ini terdiri dari: 
      2017    2016 
            

Gaji dan kesejahteraan karyawan    1.686.244.292   884.751.962   
Jasa tenaga ahli    89.879.500   135.000.000   

            

Jumlah    1.776.123.792   1.019.751.962   
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15.  LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN 

Perusahaan telah mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan 
perhitungan aktuaria yang dilakukan oleh PT Milliman Indonesia, aktuaris independen, berdasarkan  

laporan No. 1524/MI-PA-REP/HG/I/201 bertanggal 26 Januari 2018 dan laporan No. 0580/MI-PA-
REP/AG/I/2017 bertanggal 14 Januari 2017. Asumsi-asumsi dasar yang digunakan untuk 
menghitung liabilitas imbalan kerja karyawan sesuai Undang-undang No.13/2003 pada tanggal 31 
Desember 2017 dan 2016, adalah sebagai berikut: 

 
 

      2017    2016 
            

Tingkat bunga diskonto per tahun    7,0%   8,50%   
Kenaikan gaji per tahun    7,0%   7,0%   
Umur pensiun normal    55 Tahun   55 Tahun   
Tabel mortalita    TMI III (2011)   TMI III (2011)  
Metode Penilaian    Projected   Projected  
      Unit Credit   Unit Credit 
  
   
Beban imbalan pasca-kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif: 
 
 
      2017      2016 
            

Biaya jasa kini    123.577.000   114.135.000   
Biaya bunga    41.255.000   27.244.000   
          

Saldo akhir periode    164.832.000   141.379.000   
          

 
          Perubahan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut: 
 
 

      2017    2016 
            

Saldo awal periode    485.350.000   294.535.000   
Biaya yang diakui dalam laba rugi    164.832.000   141.379.000   
Biaya yang diakui dalam OCI Ekuitas    51.067.000   49.436.000   
          

Saldo akhir periode    701.249.000   485.350.000   
          

 
Manajemen berpendapat bahwa jumlah liabilitas imbalan pasca kerja telah memadai. 
 

16.  MODAL SAHAM 

Susunan pemilikan saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai 
berikut: 

 
         2017 
             

      Jumlah Saham     
      Ditempatkan dan    Persentase 
      Disetor Penuh    Kepemilikan       Jumlah 
                

PT  Bank Bukopin Tbk    39.133   97,03%   195.665.000.000 
Yayasan Kesejahteraan Karyawan   777   1,93%   3.885.000.000 
  Bank Bukopin    
Koperasi Karyawan Bank Bukopin   419   1,04%   2.095.000.000 
                

Jumlah    40.329   100%   201.645.000.000 
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16.  MODAL SAHAM (lanjutan) 

         2016 
             

      Jumlah Saham     
      Ditempatkan dan    Persentase 
      Disetor Penuh    Kepemilikan    Jumlah 
                

PT  Bank Bukopin Tbk    28.198   96.06%   144.590.000.000 
Yayasan Kesejahteraan Karyawan        
  Bank Bukopin    771   2.56%   3.855.000.000 
Koperasi Karyawan Bank Bukopin   416   1.38%   2.080.000.000 
             

Jumlah    29.385   100%   150.525.000.000 
             

 

 

  Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bukopin Finance 
No.191 tanggal 17 Juni 2016 oleh Notaris Otty Hadi Chandra Ubayani, SH., para pemegang saham 
menyetujui antara lain: 

 Peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp 148.000.000.000 menjadi Rp 
400.000.000.000. 

 Persetujuan penambahan modal disetor dari PT. Bank Bukopin Tbk sebesar Rp 
100.000.000.000 dan dari modal yang disetor tersebut sebesar Rp 25.000.000.000 akan 
dipergunakan untuk menjadi modal dasar pendirian Unit Usaha Syariah. 

 

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham 
Luar Biasa PT. Bukopin Finance No. 190 tanggal 17 Juni 2016 oleh Notaris Otty Had Chandra 
Ubayani, SH, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen saham kepada para pemegang 
saham sebanyak 50% dari laba bersih Perusahaan tahun 2015 dan pengeluaran 25% saham dalam 
simpanan sebesar Rp 1.335.000.000 atau sebanyak 271 saham yang akan diambil alih, dengan  

rincian sebagai berikut: 

 PT Bank Bukopin Tbk sebanyak 239 lembar saham atau sebesar Rp 1.195.000.000 (satu 
miliar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) 

 Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Bukopin  sebanyak 21 lembar saham atau 
sebesar Rp 105.000.000 (seratus lima juta rupiah) 

 Koperasi Karyawan Bank Bukopin sebanyak 11 lembar atau sebesar Rp 55.000.000. (lima 
puluh lima juta rupiah) 

 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang 
Saham Luar Biasa PT Bukopin Finance, yang dibuat oleh Notaris Otty Hadi Chandra Ubayani SH 
No.230 tanggal 14 Agustus 2017,  para pemegang saham menyetujui : 

1. pembagian dividen saham sebanyak 40% dari laba bersih perseroan. Dengan 
pelaksanaannya sebagai berikut : 50% sebagai Stock Dividend dan 50% sebagai Cash 

Dividend sesuai hasil keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 PT Bukopin Finance 
yang dilaksanakan pada 10 April 2017 

2. Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan (saham portepel) sejumlah 
Rp1.120.000.000 atau sebanyak 224 lembar saham yang akan diambil oleh masing 
masing pemegang saham dengan cara penyetoran dividen saham sebagai berikut :  

 PT Bank Bukopin Tbk sebanyak 215 saham atau sejumlah Rp1.075.000.000 

 Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bukopin sebanyak 6 lembar saham atau 
sejumlah Rp30.000.000. 

 Koperasi Karyawan Bank Bukopin sebanyak 3 saham atau sejumlah 
Rp15.000.000 

Sehingga untuk selanjutnya komposisi saham dari pemegang saham menjadi sebagai berikut: 
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16.  MODAL SAHAM (lanjutan) 

 PT Bank Bukopin Tbk sebanyak 29.133 saham atau sebesar 
Rp145.665.000.000. 

 Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Bukopin sebanyak 777 saham atau 
sebesar Rp3.885.000.000. 

 Koperasi Karyawan Bank Bukopin sebanyak 419 saham atau sebesar 
Rp2.095.000.000. 

Sehingga seluruhnya berjumlah 30.329 saham dengan nilai nominal Rp151.645.000.000 
 

Berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB PT Bukopin Finance yang dibuat oleh Notaris Otty Had 
Chandra Ubayani SH, No.147 tanggal 16 Oktober 2017, para pemegang saham memutuskan untuk 
melakukan penambahan modal disetor PT Bukopin Finance yang akan di ambil oleh para 
pemegang saham. Modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor oleh para pemegang saham 
sebanyak 50,41% atau sejumlah 40.329 saham dengan nilai nominal Rp201.645.000.000.  
 
Dengan demikian untuk selanjutnya komposisi pemegang saham Perusahaan menjadi sebagai 
berikut:  PT Bank Bukopin Tbk sebanyak 39.133 saham dengan nilai nominal sebesar 

Rp195.665.000.000  Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bukopin sebanyak 777 saham dengan nilai nominal 
Rp3.885.000.000  Koperasi Karyawan Bank Bukopin sebanyak 419 saham dengan nilai nominal 
Rp2.095.000.000 

 
Sehingga seluruhnya berjumlah 40.329 saham atau sebesar Rp201.645.000.000 

 
17.      PENDAPATAN 
 

Akun ini terdiri dari: 
      2017    2016 
            

Pembiayaan konsumen    60.335.640.821   33.395.847.381   
Sewa pembiayaan    28.185.150.856   2.354.751.296   
Anjak piutang    2.114.484.321   2.513.732.711   
Pembiayaan murabahah    2.103.732.356   12.400.640 
Denda dan penalti    1.585.359.397   222.858.937   
Pendapatan bunga    510.313.318   975.181.415   
Jasa pengelolaan channeling    476.772.971   1.419.271.932   
Lain-lain    3.572.150.391   1.474.533.938   

            

Jumlah    98.883.604.431   42.368.578.249   
          

 

18. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 

 
Akun ini terdiri dari: 
      2017    2016 
            

Sewa     4.033.183.493   1.041.758.496   
Jasa tenaga ahli    2.518.786.267   278.053.330   
Operasional Kantor    1.678.757.987   212.213.924   

          Iuran dan retribusi    565.599.207   323.103.909   
    Jamuan dan sumbangan    509.236.320   236.716.976  

Penyusutan (lihat Catatan 9)    323.483.100   81.330.525 
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18. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI (lanjutan) 

 
      2017    2016 
            

 
Beban Penagihan    245.586.175   -  
Beban Promosi    241.503.779   -   
Perbaikan dan pemeliharaan    170.020.045   105.252.534   
Pajak     32.256.941   89.893.614   
Perijinan    15.300.000   1.800.000   
Amortisasi biaya dibayar dimuka    -   578.002.963   
Prasarana    -   264.355.266   
Lain-lain    3.252.805.075   1.479.298.000  
            

Jumlah    13.586.518.389   4.691.779.537   
          

19.  GAJI DAN TUNJANGAN KARYAWAN 

Akun ini terdiri dari: 
      2017    2016 
            

Gaji, insentif dan lembur    10.475.279.669   3.926.309.207   
Tunjangan    3.211.858.318   1.485.061.138   
Tantiem dan bonus    323.955.944   365.220.685   
Imbalan kerja karyawan (lihat Catatan 15)    164.832.000   141.379.000   
Lain-lain    672.686.445   693.985.305   
            

Jumlah    14.848.612.376   6.611.955.335   
          

20.  BEBAN KEUANGAN 
 

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, akun ini merupakan beban 
bunga atas pinjaman yang diperoleh Perusahaan dengan rincian sebagai berikut : 
 
 

      2017    2016 
            

Beban Bunga Pinjaman Bank 
  PT Bank Victoria International Tbk.    12.625.183.468   3.515.306.875   

 PT Bank Bukopin Tbk    12.414.554.825   6.056.595.028   
 PT Bank Capital Indonesia Tbk.    5.660.071.644   312.657.471   

  PT Bank Andara    5.478.860.839   29.885.417   
  PT Bank Kesejahteraan Ekonomi    3.442.417.165   -   
  PT Bank Jabar Banten Tbk    1.285.578.819   -   
  PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.    421.013.248   -   

 PT Bank Sampoerna    196.346.371   -  
 PT Bank BCA Syariah    191.397.680   -  

  PT Bank of China Ltd. Jakarta Branch    72.952.066   910.270.336   
 PT Bank Ganesha Tbk    16.187.896   -   
 PT Bank KEB Hana    1.136.806   -  

  PT Bank Muamalat Indonesia Tbk    -   396.016  
          

  Beban bunga pinjaman lainnya    1.779.149.162   2.772.137.271   
  Beban diskon bunga pembiayaan    2.824.397.452   590.704.937   
  Beban provisi dan administrasi pinjaman    282.152.005   681.690.338   
             

Jumlah    46.691.399.446   14.869.643.689   
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21.  SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI 

 

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Rincian 
saldo yang muncul dari transaksi tersebut pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai 
berikut: 
 
      2017    2016 
            

Kas dan setara kas     9.224.196.388   27.550.072.653   
Utang Bank    168.414.026.820   175.192.313.522   
Utang lain-lain    4.900.000.000   4.000.000.000   
 

Beban bunga pinjaman    12.414.554.825   8.828.732.299   

 

Sifat hubungan dan sifat transaksi dengan pihak-pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut: 
 

Pihak-pihak berelasi  Sifat relasi  Unsur transaksi pihak berelasi 
          

PT Bank Bukopin Tbk  Pemegang saham  Transaksi pinjam meminjam dana 
    mayoritas   serta penempatan dalam bentuk 
       rekening giro dan deposito  
       berjangka 
PT. Bank Bukopin Syariah  Kesamaan pemegang  Transaksi deposito dan rekening  
    saham mayoritas  giro 
Koperasi Karyawan Bank Bukopin  Pemegang Saham  Utang lain-lain 
Koperasi Karyawan Bukopin Finance Dikendalikan Oleh 
    Perusahaan  Utang lain-lain   

 

22.  MANAJEMEN PERMODALAN 
 

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal 
yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham. 
Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan 
kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat 
menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau 
mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun 
proses selama periode penyajian. 

 

Perusahaan dipersyaratkan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 efektif 
tanggal 16 Agustus 2007 untuk mengkontribusikan sampai dengan 20% dari modal saham 
diterbitkan dan dibayar penuh kedalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan. Persyaratan 
permodalan eksternal tersebut akan dipertimbangkan oleh Perusahaan dalam Rapat Umum 
Pemegang Saham (“RUPS”) berikutnya. 
 

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan 
kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat 
menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau 
mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun 
proses selama tahun penyajian. 

 

Kebijakan Perusahaan adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk 
mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar. 

 

Dalam mengelola permodalan, Perusahaan melakukan analisa secara bulanan untuk memastikan 
bahwa Perusahaan tetap mengikuti POJK No. 29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang 
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang diantaranya mengatur ketentuan sebagai 
berikut: 
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22.  MANAJEMEN PERMODALAN (lanjutan) 

 

 Modal disetor Perusahaan minimum sebesar Rp100.000.000.000; 
  Ekuitas Perusahaan minimum sebesar 50,00% dari modal disetor; 

  Jumlah pinjaman yang dimiliki Perusahaan dibandingkan modal sendiri dan utang subordinasi 
dikurangi penyertaan (gearing ratio) ditetapkan setinggi-tingginya 10 kali, baik untuk pinjaman 
luar negeri maupun dalam negeri. 
 

Gearing ratio pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang dihitung berdasarkan POJK No. 
29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 adalah sebagai berikut: 
 
 
      2017    2016 
            

Pinjaman    570.821.213.013   300.026.014.389   
Modal     201.645.000.000   150.525.000.000   
            

Rasio pinjaman terhadap modal    2,83 x   1,99 x   
          

 

Selain itu, berdasarkan peraturan diatas, Perusahaan juga di wajibkan untuk memenuhi ketentuan  
mengenai modal disetor minimum. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan telah 
memenuhi ketentuan mengenai modal disetor minimum sebagaimana  ditetapkan oleh  peraturan 
tersebut. 

 
Berdasarkan POJK No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan 
pembiayaan, pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan telah menghitung beberapa rasio antara 
lain:  

31 Desember 
          2017    

      
Rasio permodalan 50,63% 
Rasio profitabilitas:         
 Return on asset 1,34% 
 Return on equity 3,30% 
Rasio piutang pembiayaan terhadap total asset 90,09% 
 
 

23.  INFORMASI SEGMEN 

Segmen Usaha 
 

Perusahaan mengklasifikasikan kegiatan usahanya berdasarkan segmen usaha yang terdiri dari 
piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan, anjak piutang dan piutang murabahah 
yang digunakan sebagai dasar untuk pelaporan informasi segmen primer. 

 

Informasi segmen usaha dari Perusahaan adalah sebagai berikut: 
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23.  INFORMASI SEGMEN (lanjutan) 

Segmen Usaha (Lanjutan) 
 

 
 
           Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 
                           

        Pembiayaan  Sewa Anjak    Pembiayaan 
       Konsumen  Pembiayaan Piutang    Murabahah  Lain - lain     Jumlah 
                    

Pendapatan Segmen              67.820.998.578     2.176.436.898     2.114.484.321    2.103.732.356   24.667.952.278          98.883.604.431  
                    

 
Beban Segmen                     
 Cadangan kerugian  
  penurunan nilai 
  pembiayaan                    14.697.425.792  

        
 Beban yang tidak dapat 
  dialokasikan                    75.646.092.327 
                         

Laba usaha segmen                   8.540.086.312 
                         
Beban pajak penghasilan                   (2.354.487.177) 
                         

Laba bersih segmen                   6.185.599.135 
                         

 

 

 

             31 Desember 2017 
                           

        Pembiayaan  Sewa Anjak    Pembiayaan 
       Konsumen  Pembiayaan Piutang    Murabahah  Lain - lain     Jumlah 
                     

Aset 
Aset Segmen     645.725.935.598  22.268.866.476 15.339.470.950   20.354.017.443   -        703.688.290.467 
                    

Aset yang tidak dapat 
 dialokasikan                    95.845.333.570 
                         

Jumlah Aset                     799.533.624.037 
                         

Liabilitas 
Liabilitas yang tidak dapat 
 dialokasikan                    577.726.902.850 
                         

Jumlah Liabilitas                    577.726.902.850 
                         

 
           Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 
                           

        Pembiayaan  Sewa Anjak    Pembiayaan 
       Konsumen  Pembiayaan Piutang    Murabahah  Lain - lain     Jumlah 
                    

Pendapatan Segmen  29.444.793.014   2.354.751.296  2.513.732.711   12.400.640   8.042.900.589   42.368.578.249 
                    

 
 
Beban Segmen                     
 Cadangan kerugian  
  penurunan nilai 
  pembiayaan                    8.740.682.762 
 Beban yang tidak dapat 
  dialokasikan                    26.514.034.225  
                         

Laba usaha segmen                   7.113.861.261 
                         
Beban pajak penghasilan                   1.515.932.319  
                         

Laba bersih segmen                   5.597.928.942 
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23.  INFORMASI SEGMEN (lanjutan) 

Segmen Usaha (Lanjutan) 
 
 
             31 Desember 2016 
                           

        Pembiayaan  Sewa Anjak    Pembiayaan 
       Konsumen  Pembiayaan Piutang    Murabahah  Lain - lain     Jumlah 
                     

Aset 
Aset Segmen     365.561.566.218 35.662.004.398   13.700.213.532  1.893.511.630  -  416.817.295.778 
                    

Aset yang tidak dapat 
 dialokasikan                    60.936.538.617 
                         

Jumlah Aset                     477.633.834.393 
                         

Liabilitas 
Liabilitas yang tidak dapat 
 dialokasikan                    310.753.155.243  
                         

Jumlah Liabilitas                    310.753.155.243 
                         

Manajemen tidak menyajikan informasi segmen geografis karena seluruh komponen bisnis 
Perusahan berada di dalam satu wilayah. 

 

24.    PERJANJIAN KERJASAMA  PENYALURAN PEMBIAYAAN  (CHANNELING) 

 

Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama penyaluran pembiayaan dengan PT. Bank 
Bukopin,Tbk, pihak berelasi, berdasarkan akta No. 558 tanggal 24 Agustus 2017, yang dibuat oleh  

 

Otty Hari Chandra Ubayani, S.H., notaris di Jakarta Selatan. Dalam perjanjian tersebut, disebutkan 
bahwa PT. Bank Bukopin Tbk bersedia bekerjasama untuk memberikan penambahan pembiayaan 
perusahaan penerusan pinjaman kredit. Tujuan dari kerjasama/fasilitas pembiayaan ini adalah 
kerjasama penambahan pembiayaan penerusan pinjaman kredit pemilikan mobil (KPM Channeling) 
antara PT. Bank Bukopin,Tbk dengan PT. Bukopin Finance.  

 

Tingkat suku bunga untuk fasilitas perjanjian kerjasama penyaluran pembiayaan (Channeling) 
berkisar antara 10,5%, untuk tenor, berkisar antara 12 sampai dengan 48 bulan.  

 

Jumlah pokok pembiayaan konsumen sehubungan dengan perjanjian kerjasama penyaluran 
pembiayaan (Channeling) ini adalah sebesar Rp 100.000.000.000 pada 24 Juli 2017. 

 

Berdasarkan surat PT. Bukopin Finance No. 01/MLW-SPPFP/BSB-JKT/VI/2017 tanggal 12 Juni 
2017, Perusahaan memperoleh fasilitas kerjasama penyaluran pembiayaan (Channeling) baru. 
Tujuan dari kerjasama/fasilitas pembiayaan ini adalah untuk PKS pembiayaan penerusan pinjaman 
(Channeling) antara PT. Bank Syariah Bukopin dengan PT Bukopin Finance atas pembiayaan 
kepemilikan mobil.  

 

Jumlah pokok yang dapat dibiayai adalah RP. 50.000.000.000 dengan jangka waktu kerjasama 
selama 60 bulan sejak penandatanganan perjanjian kerjasama. Jangka waktu  

pinjaman atas fasilitas ini maksimum 48 bulan.  

 

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, Perusahaan belum mendapatkan akta 
perjanjian kerjasama penyaluran pembiayaan (Channeling) tersebut. 
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25. INSTRUMEN  KEUANGAN  SERTA  KEBIJAKAN  DAN  TUJUAN  MANAJEMEN  RISIKO 
KEUANGAN 

   
a. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan 

Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan, dicatat sebesar nilai wajar 
atau disajikan dalam jumlah tercatat (ketika nilai tercatatnya mendekati nilai wajar atau karena 
nilai wajar tidak tersedia dan atau tidak dapat diukur dengan handal). Nilai wajar didefinisikan 
sebagai nilai di mana suatu aset dapat di pertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara 
pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. 

 

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan  2016, Perusahaan memiliki aset keuangan berupa kas 
dan setara kas, deposito yang dijaminkan, piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa  
pembiayaan, tagihan anjak piutang, piutang murabahah dan piutang lain-lain (yang seluruhnya 
dikategorikan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang) yaitu sebesar Rp 
744.161.264.131 dan Rp 448.976.958.543 dimana masing-masing mencerminkan sekitar 93,07% 
dan 94,00% dari jumlah aset pada tanggal tersebut. 

 

Di samping itu, pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Perusahaan juga memiliki liabilitas 
keuangan berupa utang bank, utang lain-lain dan beban masih harus dibayar (yang seluruhnya 
diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi) sebesar Rp 576.714.420.000 dan Rp 
310.162.302.286 di mana masing-masing mencerminkan 99,84% dan 99,81% dari jumlah 
liabilitas pada tanggal tersebut. 

 

Rincian nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan tersebut adalah sebagai  
berikut: 

 
                             Nilai Tercatat                             Nilai Wajar 
                    

      2017    2016    2017    2016 
                    

Aset Keuangan 
Kas dan setara kas    23.887.571.251   29.479.751.538   23.887.571.251   29.479.751.538 
Deposito yang dijaminkan    -   -   -   - 
Piutang pembiayaan konsumen   645.725.935.598   365.561.566.218   645.725.935.598   365.241.566.218 
Piutang sewa pembiayaan    22.268.866.476   35.662.004.398   22.268.866.476   35.662.004.398 
Tagihan anjak piutang    15.339.470.950   13.700.213.532   15.339.470.950   13.700.213.532 
Piutang murabahah    20.354.017.443   1.893.511.630   20.354.017.443   1.893.511.630 
Piutang lain-lain     16.585.402.413   2.679.911.227   16.585.402.413   2.679.911.227 
                  

Jumlah    744.161.264.131   448.976.958.543   744.161.264.131   448.656.958.543 
                

 
 

                             Nilai Tercatat                             Nilai Wajar 
                    

      2017    2016    2017    2016 
                    

  Liabilitas Keuangan 
  Utang bank    560.705.435.236   288.426.014.839   560.705.435.236   288.426.014.839 
  Utang lain-lain    14.232.860.981   20.716.535.485   14.232.860.981   20.716.535.485 
  Beban masih harus dibayar    1.776.123.792   1.019.751.962   1.776.123.792   1.019.751.962 
                    

  Jumlah    576.714.420.009   310.162.302.286   576.714.420.009   310.162.302.286 
                

 

 

 

b. Hirarki nilai wajar aset dan liabilitas keuangan 
  

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan tidak memiliki aset dan liabilitas 
keuangan dengan kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba 
rugi. 
   
Perusahaan dihadapkan pada risiko tingkat bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. 
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25. INSTRUMEN  KEUANGAN  SERTA  KEBIJAKAN  DAN  TUJUAN  MANAJEMEN  RISIKO 
KEUANGAN (lanjutan) 

 
  b. Hirarki nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)  
  
  Risiko tingkat bunga 
 
  Risiko tingkat bunga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa datang atas instrumen keuangan 

akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Kebijakan Perusahaan mengatur agar suku 
bunga pinjaman dari bank (cost of fund) yang menggunakan suku bunga tetap (fixed rate) dapat 
menutup suku bunga yang dikenakan kepada konsumen. 

 
  Tabel dibawah ini menggambarkan rincian jatuh tempo aset dan liabilitas Perusahaan yang 

dipengaruhi oleh tingkat bunga : 
 

                  2017 
                             

                 Bunga Tetap 
                         

       Bunga     Kurang Dari          Lebih Dari      Tidak dikenakan 
       Mengambang     1 Tahun     1 – 2 Tahun     2 Tahun      Bunga     Total 
                            

Aset      
Kas dan Setara Kas   23.852.371.493    -    -    -     35.199.758        23.887.571.251 
       
Piutang Pembiayaan 
 Konsumen    -    37.383.398.771    44.421.231.968    563.921.304.859    -    645.725.935.598  
Piutang sewa pembiayaan  -    320.738.571    4.937.924.731    17.010.203.174    -    22.268.866.476 
Piutang murabahah   -    23.690.324    1.845.997.664    18.484.329.455    -    20.354.017.443 
Tagihan Anjak piutang   -    1.895.661.183    5.720.459.052    7.723.350.715    -    15.339.470.950 
Piutang lain-lain    -    -    -    -    16.585.402.413    16.585.402.413 

  
Biaya dibayar dimuka 
 dan uang muka   -    -    -    -    31.020.302.045    31.020.302.045 

  
Aset non keuangan   -    -    -    -    24.352.057.861    24.352.057.861 

                            

Total Aset    23.852.371.493    39.623.488.849    56.925.613.415    607.139.188.203    71.992.962.077    799.533.624.037  
                            

Liabilitas 
Utang Bank    -    4 4.519.487.835    121.197.202.140    434.988.745.261    -    560.705.435.236 
Utang Pajak    -    -    -    -    209.148.591    209.148.591 
Beban masih harus 
 dibayar    -     -   -    -    1.776.123.792    1.776.123.792 
Utang Lain-Lain    -    5.000.000.000    -    9.232.860.981    -        14.232.860.981  
Liabilitas imbalan pasca   
 Kerja      -    -    -    -    701.249.000    701.249.000  
                            

Total Liabilitas    -    9.519.487.835    121.197.202.140    444.221.606.242    2.686.521.383    577.624.817.600 
                            

Neto      23.852.371.493    30.104.001.014    (64.271.588.725)    162.917.581.953    69.306.440.702    221.908.806.437 
                            

 

 
                  2016 
                             

                 Bunga Tetap 
                         

       Bunga     Kurang Dari          Lebih Dari      Tidak dikenakan 
       Mengambang     1 Tahun     1 – 2 Tahun     2 Tahun      Bunga     Total 
                            

Aset 
Kas dan Setara Kas   9.464.162.939    20.000.000.000    -    -    15.588.600    29.479.751.539 
Piutang Pembiayaan 
 Konsumen    -    38.001.516.253    7.190.583.794    320.369.466.171    -    365.561.566.218 
Piutang sewa pembiayaan  -    412.949.089    809.725.599    34.439.329.710    -    35.662.004.398 
Piutang murabahah   -    1.893.511.630    -    -    -    1.893.511.630 
Tagihan Anjak piutang   -    13.700.213.532    -    -    -    13.700.213.532 
Piutang lain-lain    -        -    -    -    2.559.911.227    2.559.911.227 
Biaya dibayar dimuka 

 dan uang muka   -    -    -    -    6.807.285.641    6.807.285.641  

Aset non keuangan   -    -    -    -    21.969.590.208    21.969.590.208  
                            

Total Aset    9.464.162.939    74.008.190.504    8.000.309.393    354.808.795.881    31.352.375.676    477.633.834.393 
                            

 
Liabilitas 
Utang Bank    -    15.977.419.229    12.907.845.333    259.540.750.277    -    288.426.014.840 
Utang Pajak    -    -    -    -    105.502.957    105.502.957  
Beban masih harus 
 dibayar    -    -    -    -    1.019.751.961    1.019.751.961 
Utang Lain-lain    -    17.600.000.000    -    -    3.116.535.485    20.716.535.485 
Liabilitas imbalan pasca               

  Kerja     -    -    -    -    485.350.000    485.350.000  
                            

Tota Liabilitas    -    33.577.419.229    12.907.845.333    259.540.750.277    4.727.140.403    310.705.580.168 
                            

  Neto      9.464.162.938    40.430.771.275    (4.907.535.940)    95.268.045.604    26.625.235.273     166.880.679.150 
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25. INSTRUMEN  KEUANGAN  SERTA  KEBIJAKAN  DAN  TUJUAN  MANAJEMEN  RISIKO 
KEUANGAN (lanjutan) 

 
  b. Hirarki nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)  
   
  Risiko kredit 
 
  Risiko kredit adalah risiko jika debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam kontrak pembiayaan, 

yang menyebabkan kerugian keuangan. Perusahaan melakukan analisa dan persetujuan kredit 
yang hati-hati, juga pengawasan terhadap saldo piutang pembiayaan konsumen dilakukan secara 
berkesinambungan untuk meminimalisasi piutang yang tidak dapat ditagih. 

  Eksposur maksimum terhadap risiko kredit. 
 
Eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit hampir seluruhnya berasal dari piutang pembiayaan 
konsumen, dimana eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatat. 
  Analisis konsentrasi risiko kredit. 
 

Konsentrasi risiko kredit timbul ketika sejumlah debitur bergerak dari aktivitas usaha yang sama atau 
aktivitas dalam wilayah geografis yang sama, atau ketika mereka memilik karakteristik yang sejenis 
yang akan menyebabkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya sama-sama 
dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi atau yang lainnya.  
 
Perusahaan bergerak di bidang usaha pembiayaan konsumen yang konsumenya kebanyakan 
adalah perorangan dan tidak terkonsentrasi pada wilayah geografis tertentu.  
 
Informasi kualitas kredit belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai per tanggal  
31 Desember 2017 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut: 

     
                2017 
                              

 
         Belum Jatuh Tempo dan Tidak  Mengalami Penurunan Nilai    
                     Jatuh Tempo      Mengalami 
       Tingkat     Tingkat     Tingkat    Tidak Mengalami     Penurunan 
       Tinggi     Menengah     Standard     Penurunan      Nilai     Total 
                            

Aset Keuangan 
Kas dan setara kas   23.887.571.251    -    -    -    -    23.887.571.251 
Piutang pembiayaan     
 konsumen - gross   500.951.392.410    149.328.276.502    5.033.378.158    3.316.221.724    7.035.050.902    665.664.319.697 
Piutang sewa  
 pembiayaan - gross   17.769.348.699    3.038.745.028    759.107.543    741.099.896    229.424.771    22.537.725.937 
Tagihan anjak  
 piutang    -    -    15.394.574.920    -    -    15.394.574.920  
Piutang pembiayaan  
 Murabahah    -    -    18.421.857.366    1.723.430.363    905.086.949    21.050.374.678  
Piutang Lain-lain   16.585.402.413    -    -    -    -    16.585.402.413 

                            

Total Aset Keuangan   559.193.714.773    152.367.021.530    39.608.917.988    5.780.751.983    8.169.562.622    765.119.968.896 
                            

Dikurangi: penyisihan 

penurunan nilai                     (20.958.704.765)  
                         

                        744.161.264.131  
                         

             

  

                2016 
                              

 

 
         Belum Jatuh Tempo dan Tidak  Mengalami Penurunan Nilai    
                     Jatuh Tempo      Mengalami 
       Tingkat     Tingkat     Tingkat    Tidak Mengalami     Penurunan 
       Tinggi     Menengah     Standard     Penurunan      Nilai     Total 
                            

Aset Keuangan 
Kas dan setara kas   29.479.751.539    -    -    -    -    29.479.751.539 
Piutang pembiayaan  
 konsumen - gross   -    -    221.175.136.883    131.579.118.503    22.451.792.233    375.206.047.619 
Piutang sewa  
 pembiayaan - gross   -    -    35.622.008.859    308.855.000    -    35.930.863.859 
Tagihan anjak  
 piutang    -    -    13.700.213.532    -    -    13.700.213.532 
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25. INSTRUMEN  KEUANGAN  SERTA  KEBIJAKAN  DAN  TUJUAN  MANAJEMEN  RISIKO 
KEUANGAN (lanjutan) 

 
  b. Hirarki nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)  
 
  Risiko kredit (lanjutan) 

 
                2016 
                              

 

 
         Belum Jatuh Tempo dan Tidak  Mengalami Penurunan Nilai    
                     Jatuh Tempo      Mengalami 
       Tingkat     Tingkat     Tingkat    Tidak Mengalami     Penurunan 
       Tinggi     Menengah     Standard     Penurunan      Nilai     Total 
                            

 
 
Piutang pembiayaan  
 murabahah    -    -    1.893.511.630    -    -    1.893.511.630 
Piutang Lain-lain   2.559.911.227    -    -    -    -    2.559.911.227 

                            

Total Aset Keuangan   32.039.662.766    -    272.390.870.904    131.887.973.503    22.451.792.233    458.770.299.406  
                            

Dikurangi: penyisihan 
penurunan nilai                     (9.913.340.862) 
                         

                        448.856.958.544 
                         

 

*) Tingkat tinggi – adalah aset-aset keuangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut (i) tingkat 
risiko internal adalah minimum, acceptance dan average (ii) tanpa pengalaman menjadi gagal 
dalam memenuhi kewajiban dan kondisi bisnis yang baik atau (iii) investment grade. 

**) Tingkat menengah – adalah aset-aset keuangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut (i) 
tingkat risiko internal adalah allowable (ii) kategori aset segmen retail & consumer. 

***) Tingkat standar – adalah aset-aset keuangan dengan tingkat risiko internal adalah early warning 
dan precautionary. 

 
  Risiko likuiditas 
 
  Risiko likuiditas adalah risiko atas kekurangan dana dan untuk mengatasinya dengan menggunakan 

perangkat rencana likuiditas. Perangkat ini mempertimbangkan jatuh tempo untuk aset keuangan 
yaitu piutang pembiayaan konsumen dan membuat rencana arus kas dari operasi. Perusahaan 
mempunyai jangka waktu pinjaman dari bank yang disesuaikan dengan jangka waktu (tenor) yang 
diberikan kepada konsumen. 

     
                2017 
                              

       Kurang dari               Lebih Dari      Tidak Memiliki 
       3 Bulan     3 – 12 Bulan     1 – 3 Tahun     3 Tahun      Jatuh Tempo     Total 
                             

ASET 
Kas dan setara Kas   23.887.571.251    -    -    -    -    23.887.571.251  
Piutang pembiayaan 
 konsumen – gross   31.015.046.890    9.104.261.707    175.292.157.187    450.252.853.913    -    665.664.319.697 
Piutang sewa 
 pembiayaan – gross   -    324.610.955    22.213.114.982    -    -    22.537.725.937 
Tagihan anjak piutang   611.729.699    2.157.407.929    12.625.437.292    -    -    15.394.574.920 
Piutang pembiayaan  
 murabahah    -    24.500.824    10.059.348.510    10.966.525.344    -    21.050.374.678 
Piutang lain – lain   16.585.402.413    -    -    -    -    16.585.402.413 
Aset Tetap    -    -    -    -    1.773.387.077    1.773.387.077 
Aset pajak tangguhan   -    -    -    -    665.525.759    665.525.759   
Aset lain-lain    -    31.020.302.053    -    -    21.913.145.024    21.913.145.024   
Penyisihan penurunan 
 nilai piutang 
 pembiayaan 
 konsumen    -    -    -    -    (20.958.704.765)    (20.958.704.765)  
                            

Tota aset     72.099.750.253    42.631.083.468    220.190.057.971    461.219.379.257    3.393.353.096    799.533.624.037 
                            

LIABILITAS 
Utang bank    48.898.500    4.470.589.335    242.528.867.560    313.657.079.841    -    560.705.435.236 
Biaya masih harus 
 dibayar    1.776.123.792    -    -    -    -    1.776.123.792   
Utang  pajak    209.148.591    -    -    -    -    209.148.591   
Utang lain-lain    -    5.000.000.000    -    -    9.934.109.981    14.934.109.981  

                          

Total liabilitas    2.034.170.883    9.470.589.335    242.528.867.560    313.657.079.841    9.934.109.981    577.624.817.600 
                            

Neto      70.065.579.370    33.160.494.133    (22.338.809.605)    147.562.299.416    (6.540.756.885)    221.908.806.437 
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25. INSTRUMEN  KEUANGAN  SERTA  KEBIJAKAN  DAN  TUJUAN  MANAJEMEN  RISIKO 

KEUANGAN (lanjutan) 
 
 b. Hirarki nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)  
 

  Risiko likuiditas (lanjutan) 
 
       
                2016 
                              

       Kurang dari               Lebih Dari      Tidak Memiliki 
       3 Bulan     3 – 12 Bulan     1 – 3 Tahun     3 Tahun      Jatuh Tempo     Total 
                             

ASET 
Kas dan setara Kas   29.479.751.538    -    -    -    -    29.479.751.538   
Piutang pembiayaan 
 konsumen – gross   2.773.133.738    36.230.963.066    52.269.592.773    283.932.358.042    -    375.206.047.618 
Piutang sewa 
 pembiayaan – gross   -    387.738.209    9.977.505.649    25.565.620.001    -    35.930.863.859 
Tagihan anjak piutang   -    13.700.213.532    -    -    -    13.700.213.532 
Piutang pembiayaan  
 murabahah    -    1.893.511.630    -    -    -    1.893.511.630 
Piutang lain – lain   -    2.559.911.227    -    -    -    2.559.911.227  
Aset Tetap    -    -    -    -    696.094.411    696.094.411 
Aset pajak tangguhan   -    -    -    -    290.913.437    290.913.437 
Aset lain-lain    27.789.868.002    -    -    -    -    27.789.868.002 
Penyisihan penurunan 
 nilai piutang 
 pembiayaan 
 konsumen    -    -    -    -    (9.913.340.862)    (9.913.340.862) 
 
                            

Tota aset     60.042.753.278    54.772.337.664    62.247.098.422    309.497.978.043    (8.926.333.014)    477.633.834.393   
                            

LIABILITAS 
Utang bank    -    15.977.419.229    125.804.714.353    146.643.881.257    -    288.426.014.839 
Biaya masih harus 
 dibayar    1.019.751.961    -    -    -    -    1.019.751.961 
Utang  pajak    105.502.957    -    -    -    -    105.502.957 
Utang lain-lain    3.116.535.485    17.600.000.000    485.350.000    -    -    21.201.885.485 
                            

Total liabilitas    4.241.790.404    33.577.419.229    126.290.064.353    146.643.881.257    -    310.705.580.168 
                            

Neto      26.321.211.336    21.194.918.435    (64.042.965.931)    162.854.096.786    20.553.418.524    166.880.679.150 
                            

 
 
 
26. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS 

 
  Aktivitas non kas: 

      2017    2016 
            

Penambahan modal disetor melalui dividen saham   1.120.000.000   1.355.000.000  
   

27. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN 
 
  Laporan keuangan ini telah diselesaikan dan disetujui oleh Direksi Perusahaan untuk diterbitkan 

pada tanggal 28 Februari 2018. 


