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KATA PENGANTAR 

 
 
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena PT PANN Pembiayaan 
Maritim (PT PPM) telah berupaya mempertahankan eksistensinya di tengah pandemi           
Covid-19 yang masih menghantam perekonomian dunia, termasuk industri pembiayaan 
maupun kemaritiman Indonesia.  
 
PT PPM dalam  kegiatan  operasinya  tetap mengedepankan  pemenuhan  ketentuan Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator sektor jasa keuangan, termasuk Peraturan Otoritas 
Jasa Keuangan No.51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi 
Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik (POJK Keuangan Berkelanjutan).  
 
Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) PT PPM telah kami sampaikan sebagai bagian 
dari Rencana Bisnis Tahun 2021 serta laporan rencana kegiatan RAKB telah kami sampaikan 
melalui surat tertanggal 22 April 2021. Meskipun dalam kondisi masih terdampak pandemi 
Covid-19, PT PPM tetap berupaya untuk memenuhi RAKB yang telah dibuat dengan 
mengalokasikan segenap sumber daya perusahaan serta mengupayakan kerja sama dengan 
pihak-pihak terkait.  
 
Laporan Keberlanjutan Tahun 2021 ini disusun sebagai pemenuhan POJK Keuangan 
Berkelanjutan dan pertanggungjawaban Perusahaan atas program-program yang telah 
dijalankan selama tahun 2021 guna memenuhi ketentuan tersebut.  
 
Meskipun masih terdapat keterbatasan dalam melakukan pelaksanaan RAKB, kami meyakini 
bahwa seiring dengan keberlangsungan usaha PT PPM serta dukungan segenap 
shareholders dan stakeholders perusahaan maka program-program keberlanjutan yang 
dituangkan dalam RAKB maupun pelaporannya  dalam Laporan Keberlanjutan di tahun-tahun 
yang akan datang akan semakin berkembang sejalan dengan perkembangan perusahaan.  
 
 
 

Jakarta,      April 2022 
PT PANN Pembiayaan Maritim, 

 
 
 
 
 

 
Edu Maurits Manurung 

Direktur Utama 
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PENDAHULUAN 
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Memenuhi POJK Keuangan Berkelanjutan 
sebagaimana telah tertuang dalam Bab VI 
Rencana Bisnis Perusahaan Tahun 2021, 
PT PPM berupaya melaksanakan program-
program RAKB Tahun 2021 tersebut.  
 
 
A. Penjelasan Strategi Keberlanjutan 

 
PT PPM menyadari bahwa 
pembangunan berkelanjutan 
merupakan bentuk solusi atas model 
pembangunan yang cenderung ke 
arah ekonomi dan kurang 
memperhatikan aspek lingkungan dan 
sosial. Melalui pembangunan yang 
didasari tiga aspek orientasi, yaitu 
profit (keuntungan), people 
(hubungan sosial masyarakat), serta 
planet (perlindungan terhadap sumber 
daya alam dan lingkungan hidup), 
maka pembangunan diharapkan 
terealisasi lebih ideal karena terjadi 
penyelarasan antara ketiganya. 
 
Arah pengembangan pembangunan 
tersebut selaras dengan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 
telah mencantumkan bahwa arah 
pengembangan industri jasa 
keuangan bercirikan pro-growth, pro-
job, pro-poor, dan pro-environment. 
Dalam rangka mewujudkan 
pembangunan berkelanjutan, 
pemerintah melalui Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional (RPJPN) dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) telah menetapkan 
sektor unggulan prioritas, antara lain 

kedaulatan pangan, kedaulatan 
energi, kemaritiman dan kelautan, 
serta pariwisata dan industri. 

 
Berdasarkan Anggaran Dasar, tujuan 
pendirian PT PPM adalah melakukan 
usaha pembiayaan bidang maritim 
dan industri pembiayaan lainnya baik 
secara konvensional maupun dengan 
prinsip syariah untuk menghasilkan 
bermutu tinggi dan berdaya saing 
kuat untuk mendapatkan/mengejar 
keuntungan guna meningkatkan nilai 
Perusahaan dengan menerapkan 
prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.  
 
PT PPM terus meningkatkan daya 
tahan dan daya saing Perusahaan 
yang tumbuh dan berkelanjutan demi 
mendukung industri maritim nasional 
melalui pembiayaan yang melihat 
aspek sosial dan lingkungan yang 
dituangkan dalam RAKB yang memuat 
road map jangka menengah (5 tahun) 
dan jangka pendek (1 tahun yaitu di 
tahun 2021). Penerapan RKAB juga 
diselaraskan dengan program literasi 
dan inklusi keuangan yang 
dilaksanakan oleh perusahaan sebagai 
realisasi Peraturan OJK            
No.76/POJK.07/2016 Tahun 2016 
tentang Peningkatan Literasi dan 
Inklusi Keuangan di Sektor Jasa 
Keuangan Bagi Konsumen dan/Atau 
Masyarakat dan surat edaran 
pelaksanaannya. Road map penerapan 
RAKB secara ilustratif dapat 
digambarkan sebagai berikut:  
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Gambar 1.1.1. Road map Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 

 
 

Pada tahun 2021, terdapat 3 (tiga) 
program RAKB PT PPM yaitu:  
a. Program pertama 

Pengembangan kerja sama dan 
sosialisasi dengan pendidikan 
sekolah dasar/menengah/atas dan 
perguruan tinggi terkait potensi 
industri maritim dan lembaga 
keuangan. 

b. Program kedua 
Melakukan pemberdayaan 
ekonomi Usaha Kecil dan 
Menengah (UKM) nelayan di 
daerah pesisir pantai. 

c. Program ketiga 
Penyesuaian SOP dan penerapan 
covenant dalam struktur 
pembiayaan sebagai pelaksanaan 
aturan Marine Pollution (Marpol) 
International Convention 
1973/1978K sesuai dengan 
Permenhub No. PM 29 tahun 
2014. 
 

Program RAKB di atas juga berkaitan 
dengan inisiatif literasi dan inklusi 
keuangan. 
 
 
 
 
 

B. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan 
(Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan 
Hidup) 
 
1. Aspek Ekonomi  

a. Realisasi atas rencana kegiatan 
usaha 
Menggunakan data yang sama 
sebagaimana dilaporkan dalam 
Realisasi Rencana Bisnis Tahun 
2021, disampaikan bahwa 
penyaluran pembiayaan baru 
menurut prognosa Desember 
2021 belum mencapai target 
2021 yaitu sebesar Rp.75 
miliar. Sedangkan realisasi 
piutang pembiayaan 
outstanding diprediksi juga 
belum mencapai target yaitu 
sebesar Rp.480,62 miliar. 
Realisasi penyaluran 
pembiayaan baru maupun 
outstanding menunjukkan 
adanya pertumbuhan 
pembiayaan investasi baik 
jenis sewa pembiayaan 
maupun jual dan sewa balik. 
Namun demikian kedua jenis 
pembiayaan tersebut belum 
mencapai target yang telah 
ditetapkan akibat masih 
terdampak pandemi Covid-19. 
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Tabel 1.2.1. Realisasi Atas Rencana Kegiatan Usaha 

 
b. Evaluasi asumsi-asumsi makro dan mikro 

Tabel 1.2.2. Evaluasi Asumsi Makro dan Mikro 
 

Secara umum asumsi makro 
masih dibayangi oleh 
pengaruh pandemi Covid-19 
yang pada realisasinya masih 
terdapat deviasi. Asumsi 
makro yang dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 
1) Pertumbuhan ekonomi 

dalam negeri dalam 
realisasinya (Desember 
2021) sebesar 5,9% di 
atas proyeksi 2021 
sebesar 5% disebabkan 
oleh dampak perlambatan 
pertumbuhan ekonomi 

global akibat pandemi 
Covid-19. Pertumbuhan 
ekonomi Indonesia 
diprediksi mendekati 6% 
pada Desember 2021 
apabila adanya prospek 
dorongan pemulihan 
ekonomi global dan 
nasional melalui kebijakan 
stimulus yang diterapkan 
oleh Pemerintah, Bank 
Indonesia maupun Otoritas 
terkait agar meningkatnya 
permintaan (demand) daya 
beli masyarakat. 
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2) Nilai tukar Rupiah terhadap 

USD Rp.14.269,- (kurs 31 
Desember 2021). Nilai 
tukar melemah dibanding 
asumsi proyeksi 2021 
sebesar Rp.14.600,-. 
Penurunan nilai tukar (kurs) 
disebabkan oleh kurangnya 
sentimen perdagangan 
dalam negeri karena 
adanya ketidakpastian 
stimulus Amerika Serikat 
(AS) yang menjadi potensi 
sentimen negatif di tengah 
pandemi        Covid-19. 

3) Tingkat inflasi tahun 2021 
berada pada kisaran 
1,87% (Desember 2021) 
di bawah asumsi proyeksi 
2021 kisaran 2,75% yang 
disebabkan oleh tingkat 
konsumsi masyarakat yang 
cenderung lemah sehingga 
mempengaruhi harga 
komoditas secara umum 
yang menurun. Hingga 
Desember 2021 sudah 
adanya permintaan daya 
beli masyarakat yang naik 
imbas Pemberlakuan  
Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) sudah 
dilonggarkan. 

4) Tingkat suku bunga Bank 
Indonesia (SBI) di bawah 
asumsi proyeksi 2021 
sebesar 3,5% sebagai 
stimulus BI dalam 
perekonomian Indonesia. 

Secara umum, realisasi asumsi 
mikro sesuai dengan rencana 
yang ditetapkan dalam 
rencana bisnis tahun 2021 
mengingat adanya upaya kuat 
perusahaan dalam 
merealisasikannya. Realisasi 
asumsi mikro dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 
1) Pertumbuhan pembiayaan 

(Desember 2021) di bawah 
asumsi proyeksi 2021 
disebabkan oleh belum 
tercapainya target 
penyaluran pembiayaan 
baru. 

2) Tingkat bunga pendanaan 
belum tercapai dan masih 
di bawah asumsi proyeksi 
2021, 9,25% (IDR). 

3) Tingkat bunga pembiayaan 
tercapai sesuai dengan 
ekspansi sewa pembiayaan 
yang dilakukan yaitu 
sebesar 12-15%. 

4) Perusahaan berhasil 
menekan rasio piutang 
pembiayaan bermasalah 
sebesar 1% di Desember 
2021. Rasio piutang 
pembiayaan juga 
memenuhi ketentuan OJK 
dengan ketentuan 
maksimal 5%. 
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c. Pencapaian kinerja keuangan tahun 2021  
 

dalam rupiah (juta) 

 
Tabel 1.2.3. Laba/Rugi Tahun 2021 

 
Pencapaian kinerja laba/rugi 
menurut prognosa Desember 
2021 secara singkat sebagai 
berikut: 
a. Pendapatan sewa pembiayaan 

sebesar Rp.8,2 miliar mencapai 
32% dari target tahun 2021, 
dikarenakan realisasi 
pembiayaan baru terjadi di 
Desember  2021 dan tidak 
mencapai target. 

b. Beban usaha masih di bawah 
budget sebagai hasil dari 
upaya efisiensi operasi 
dibanding tahun sebelumnya. 
Beban operasi utama terdiri 

dari beban pegawai sebesar 
Rp.9,7 miliar, beban 
pengembangan operasi dan 
beban fasilitas kerja sebesar 
Rp.4.5 miliar. 

c. Sampai dengan bulan 
Desember 2021 perusahaan 
memperoleh laba bersih 
sebesar Rp.54,23 miliar. 

d. Tingginya piutang dan 
pinjaman dalam valuta USD 
menyebabkan terjadinya 
kerugian nilai tukar sebesar 
Rp.4,8 miliar sebagai 
konsekuensi dari volalitas nilai 
tukar USD. 
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2. Aspek Lingkungan Hidup 
Sepanjang tahun 2021 
Perusahaan masih lebih banyak 
melaksanakan pola Bekerja dari 
Rumah (Work From Home/WFH) 
sehingga Perusahaan telah banyak 
melakukan efisiensi  penggunaan 
energi (listrik dan air), 
pengurangan emisi di ruangan 
kantor karena berkurangnya 
penggunaan air conditioner, 
maupun pengurangan limbah 
karena sebagian persuratan dan 
dokumentasi Perusahaan telah 
dilakukan secara online, softcopy 
dan scanning. Perusahaan juga 
melakukan efisiensi sewa space 
ruangan kantor. Segenap upaya 
tersebut telah mengurangi biaya 
operasional kantor tahun 2021.  

 
3. Aspek Sosial 

Aspek sosial dalam pelaksanaan 
RAKB tahun 2021 yaitu: 
a. meningkatkan awareness dan 

pemahaman masyarakat 
mengenai Lembaga, produk 
dan layanan jasa keuangan. 

b. Menanamkan pentingnya 
sumber dana yang sah dan 
relevan kepada mahasiswa 
sehingga tumbuh kesadaran 
tentang bahaya lembaga 
keuangan ilegal di masyarakat. 

c. Turut serta dalam mencegah 
polusi di laut dari kapal akibat 
dari aktivitas operasional di 
kapal ataupun kecelakaan 
kapal. Konvensi ini, yang 
berfokus pada penetapan 
regulasi untuk pencegahan 
pencemaran lingkungan laut 
dari berbagai polutan tertentu 
yang berhubungan dengan 
kapal. 

 
 

C. Profil Singkat LJK, Emiten dan 
Perusahaan Publik 

 
1. Profil Perusahaan 

PT PPM didirikan berdasarkan akta 
Notaris N.M Dipo Nusantara Pua 
Upa, SH, Mkn, No.4 tanggal 8 
Agustus 2012 dan telah 
mendapatkan pengesahan dari 
Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia sesuai 
SK No.AHU-45722.AH.01.01. 
Tahun 2012 tentang Pengesahan 
Badan Hukum Perseroan tanggal 
28 Agustus 2012, serta telah 
mendapatkan ijin usaha 
Perusahaan Pembiayaan dari 
Menteri Keuangan sesuai Salinan 
Surat Keputusan Menteri 
Keuangan No.KEP-
763/KM.10/2012 tanggal 27 
Desember 2012. Anggaran Dasar 
PT PPM telah mengalami beberapa 
kali perubahan, terakhir dengan 
akta No.02 tanggal 17 Juli 2017 
dibuat oleh Marliansyah, S.H., 
Notaris di Jakarta dan telah 
memperoleh pengesahan dari 
Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia berdasarkan Surat 
keputusan No.AHU-AH.01.03-
0154580 tanggal 20 Juli 2017. 

 
2. Visi, Misi dan Nilai 

a. Visi: 
Menjadi perusahaan 
pembiayaan pilihan utama 
khususnya di bidang maritim 
dan industri penunjang 
maritim yang tumbuh 
berkelanjutan. 

b. Misi: 
1) Menjaga kepercayaan 

terhadap segenap 
Stakeholders. 
 
 



 
 

7 

 
Laporan Keberlanjutan Periode Tahun 2021 PT PPM 

2) Berperan aktif mendukung 
program pemerintah  
dalam mewujudkan 
perkembangan industri 
maritim serta mendukung 
terwujudnya logistik 
nasional. 

3) Memberikan pelayanan 
yang bernilai tambah bagi 
mitra usaha. 

4) Mengembangkan sumber 
daya manusia yang 
profesional dan 
berintegritas tinggi. 

c. Nilai-Nilai 
Surat Edaran Menteri BUMN 
Nomor SE-7/MBU/07/2020 
tanggal 1 Juli 2020 mengenai 
Nilai-Nilai Utama (Core Values) 
Sumber Daya Manusia Badan 
Usaha Milik Negara  pada 
intinya menyampaikan: 
1) Bahwa semua BUMN wajib 

menerapkan nilai-nilai 
utama AKHLAK sebagai 
budaya perusahaan 
(corporate culture) dan 
menjadi dasar 
pembentukan karakter 
sumber daya manusia. 

2) Hal ini berlaku di 
lingkungan Badan Usaha 
Milik Negara, Anak 
Perusahaan serta 
Perusahaan Afiliasi 
Terkonsolidasi. 

3) AKHLAK sebagai core 
values harus 
diimplementasikan secara 
utuh tanpa pengurangan 
atau penambahan nilai-
nilai utama (core values) 
lainnya pada seluruh grup 
BUMN. 
 

PT PPM sebagai grup BUMN 
menyelaraskan nilai-nilai 
budaya perusahaan dari 
sebelumnya Integritas, 
Profesional, Kepuasan 
Pelanggan dan Bertanggung 
Jawab dengan nilai-nilai utama 
(core values) AKHLAK sebagai 
budaya perusahaan (corporate 
culture) dan menjadi dasar 
pembentukan karakter sumber 
daya manusia PT PPM, sebagai 
berikut: 

 
 

 
 

Gambar 1.3.1. Core Values AKHLAK 
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3. Kegiatan dan bidang usaha 

Sesuai dengan Pasal 2 POJK No. 
35/POJK.05/2018 tentang 
Penyelenggaraan Usaha 
Perusahaan Pembiayaan diatur 
bahwa jenis kegiatan usaha PT 
PPM selaku perusahaan 
pembiayaan meliputi:  
a. Pembiayaan investasi 
b. Pembiayaan modal kerja 
c. Pembiayaan multiguna; 

dan/atau 
d. Kegiatan usaha pembiayaan 

lain berdasarkan persetujuan 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
Selain kegiatan usaha tersebut 
perusahaan pembiayaan juga 
melakukan jasa monitoring 
kapal sepanjang tidak 
bertentangan dengan 
peraturan perundang-
undangan di sektor jasa 
keuangan. 

Mengacu akta No.15 tanggal 29 
Mei 2015 oleh Notaris Syarifudin, 
S.H., PT PPM melakukan kegiatan 
usaha yang meliputi: 
a. Pembiayaan investasi 
b. Pembiayaan modal kerja 
c. Pembiayaan multiguna 
d. Sewa operasi dan/atau 

kegiatan usaha berbasis fee 
e. Kegiatan pembiayaan 

berdasarkan prinsip Syariah 
 
 
 

4. Struktur kepemilikan saham 
Pada tanggal 19 Juni 2017 telah 
dilaksanakan Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa 
(RUPS LB) yang memutuskan 
antara lain mengubah struktur 
kepemilikan saham PT PPM 
sebagai dampak hasil konversi 
piutang PT Bank Negara Indonesia 
(Persero) Tbk (BNI) menjadi 
Penyertaan Saham Sementara 
(Debt to Equity Swap). Keputusan 
tersebut telah dituangkan dalam 
Akta No. 02 tanggal 17 Juli 2017 
oleh Notaris Marliansyah, SH, dan 
telah dicatatkan pada Kementerian 
Hukum dan HAM nomor AHU-
AH.01.03-0154580 tanggal 20 
Juli 2017. RUPS LB tersebut telah 
mengubah struktur modal dan 
komposisi pemegang saham PT 
PPM, sehingga BNI memiliki 
saham sebesar 636.648 lembar 
atau 48,40% dan saham dalam 
portepel menjadi 1.184.939 
lembar. Di samping itu, sesuai 
surat OJK                                                
No. S-6228/NB.III/2018 tanggal 
20 Desember 2018 perihal 
Permohonan Persetujuan Atas 
Pencalonan Calon Pihak Utama PT 
PPM, telah diperoleh persetujuan 
OJK bahwa BNI ditunjuk sebagai 
Pemegang Saham Pengendali. 
Struktur modal dan komposisi 
kepemilikan saham PT PPM 
terakhir adalah sebagai berikut:
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Gambar 1.3.2. Struktur modal dan komposisi kepemilikan saham PT PPM 

 
 
 
5. Sumber Daya Manusia Perusahaan  

Berdasarkan data per                           
31 Desember 2021, jumlah 
karyawan PT PPM adalah 
sebanyak 17 orang dengan 
komposisi pria dan wanita 
sebanyak 11 orang dan                         

6 orang. Selain itu pada tahun 
2021, perusahaan juga kali 
pertama merekrut karyawan 
melalui pola Officer Development 
Program (ODP) dan merekrut 
sebanyak 6 peserta.

 
  

 
Gambar 1.3.3. Komposisi karyawan PT PPM per 31 Desember 2021 

  

Perempuan 
(6 org; 35,29%) 

Laki-laki 
(11 org; 64,71%) 
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D. Penjelasan Direksi 
 
PT PPM menyadari bahwa 
pembangunan berkelanjutan 
merupakan jawaban dan koreksi 
terhadap konsep pembangunan 
selama ini yang lebih cenderung 
menitikberatkan pada aspek ekonomi 
dan kurang memperhatikan aspek 
lingkungan dan sosial. Di mana tujuan 
pembangunan berkelanjutan 
merupakan agenda pembangunan 
global yang disepakati oleh negara-
negara di dunia untuk kebaikan 
bersama dan planet bumi yang 
ditetapkan sebagai tujuan 
pembangunan hingga tahun 2030. 
 
Tahun 2021 PT PPM membuat 
program-program aksi pelaksanaan 
POJK                                
No.51/POJK.03/2017 Tentang 
Penerapan Keuangan Berkelanjutan 
Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, 
Dan Perusahaan Publik (POJK 
Keuangan Berkelanjutan) yang sejalan 
dengan tujuan pembangunan 
berkelanjutan tersebut di atas. 
Sebagai perusahaan pembiayaan, PT 
PPM masuk sebagai perusahaan yang 
harus menerapkan POJK Keuangan 
Berkelanjutan.  
Dalam penerapannya PT PPM 
menyadari akan dihadapkan pada 
berbagai tantangan. Oleh karenanya 
dalam penyusunan program aksi, PT 
PPM telah mengidentifikasi berbagai 
tantangan yang dihadapi di setiap 
program aksi dan langkah mitigasi 
yang dilakukan untuk meminimalkan 
dampak jika kendala tersebut muncul. 
Tantangan penerapan keuangan 
berkelanjutan yaitu pelaksanaan yang 
masih terkendala oleh pandemi Covid-
19 sehingga memerlukan waktu dan 
koordinasi lebih intensif dengan 
pihak-pihak terkait agar pelaksanaan 
dapat terselenggara dengan baik. 

Dalam menjalankan RAKB sebagai 
implementasi keuangan 
berkelanjutan, PT PPM berpedoman 
pada visi dan misi Perusahaan yaitu 
untuk mewujudkan pembiayaan 
pilihan utama di bidang maritim yang 
tumbuh berkelanjutan. 

 
E. Tata Kelola Keberlanjutan 

 
Sebagai penanggung jawab segenap 
program Aksi Keuangan Berkelanjutan 
adalah Direktur Perusahaan. 
Sedangkan Unit in Charge (UIC) dalam 
menangani RAKB, literasi dan inklusi 
keuangan adalah Divisi Akuntansi & 
Keuangan sebagai koordinatornya.  
 
Dalam pelaksaan, perusahaan juga 
bekerja sama dengan pihak eksternal 
lainnya yang mendukung dalam 
pelaksanaan program kegiatan Aksi 
Keuangan Berkelanjutan yaitu: 
1. Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember (ITS), 
2. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) 

Semarang, 
3. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran 

(STIP) Jakarta, 
4. Fakultas Ilmu Kelautan dan 

Perikanan (FIKP) Universitas 
Hasanuddin, 

5. Direktorat Jenderal Perikanan 
Tangkap Kementerian Kelautan 
dan Perikanan                (DJPT 
KKP), 

6. Maritim Muda Nusantara, 
7. Direktorat Perkapalan dan 

Kepelautan (Ditkapel) . 
 

Segenap program yang 
diselenggarakan dalam RAKB Tahun 
2021 juga dilaporkan setiap bulan 
kepada Dewan Komisaris sebagai 
bagian dari laporan kinerja bulanan, 
serta disampaikan kepada pihak-pihak 
terkait termasuk Kementerian BUMN.
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PT PPM dalam  kegiatan  operasinya  
selalu  mengedepankan  pemenuhan  
ketentuan OJK sebagai regulator sektor 
jasa keuangan, termasuk POJK Keuangan 
Berkelanjutan. Pemenuhan ketentuan OJK 
ini telah kami cantumkan sebagai bagian 
dari Rencana Bisnis Tahun 2021. Dalam 

kondisi yang masih terdampak pandemi 
Covid-19, PT PPM tetap berupaya untuk 
memenuhi RAKB yang telah dibuat dengan 
mengalokasikan segenap sumber daya 
perusahaan serta mengupayakan kerja 
sama dengan pihak-pihak terkait, dengan 
realisasi secara lebih jelas sebagai berikut: 

 
 
 
A. Program Pertama  

 
Pengembangan kerja sama dan 
sosialisasi dengan pendidikan sekolah 

dasar/menengah/atas dan perguruan 
tinggi terkait potensi industri maritim 
dan lembaga keuangan. 

 
 

Program 
Realisasi Target  Deviasi 

A B A-B 

Pengembangan kerja sama dan sosialisasi 
dengan pendidikan sekolah 
dasar/menengah/atas dan perguruan tinggi 
terkait potensi industri maritim dan lembaga 
keuangan. 

3 1 2 

  
Program pengembangan kerja sama 
dan sosialisasi dengan pendidikan 
sekolah dasar/menengah/atas dan 
perguruan tinggi terkait potensi 
industri maritim dan lembaga 

keuangan dilakukan melalui 
pelaksanaan kegiatan hasil kerja sama 
dengan 4 (empat) Perguruan Tinggi 
telah dilakukan sebanyak 4 (empat) 
kali. 

 
 

Gambar 2.1.1. Ceramah Umum dengan STIP Jakarta, tanggal 16 Februari 2021 

A. Program Pertama 
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Gambar 2.1.2. Sharing Session dengan ITS, tanggal 8 Maret 2021 

 
Gambar 2.1.3. Sharing Session dengan PIP Semarang, tanggal 30 April 2021 

 
Gambar 2.1.4. Sharing Session FIKP Universitas Hasanuddin, tanggal 10 Desember 2021 
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Total biaya realisasi pelaksanaan 
program pengembangan kerja sama 
dan sosialisasi dengan pendidikan 
sekolah dasar/menengah/atas dan 
perguruan tinggi terkait potensi 
industri maritim dan lembaga 
keuangan adalah sebesar 
Rp.4.000.000,-. 
 
Di samping pelaksanaan kegiatan hasil 
kerja sama dengan 4 (empat) 
Perguruan Tinggi, Perusahaan juga 
telah melakukan penandatanganan 
nota kesepahaman dengan 2 (dua) 
Perguruan Tinggi yaitu: 
1. PIP Semarang tanggal 4 Januari 

2021 

2. FIKP Universitas Hasanuddin 
tanggal 27 September 2021 

 
Program pengembangan kerja sama 
dan sosialisasi dengan pendidikan 
sekolah dasar/menengah/atas dan 
perguruan tinggi terkait potensi 
industri maritim dan lembaga 
keuangan ini akan dilanjutkan pada 
tahun 2022 sebagai bagian dari 
literasi keuangan Perusahaan untuk 
melanjutkan kegiatan Sharing 
Session/Ceramah umum dalam rangka 
memelihara hubungan dengan 
Perguruan Tinggi yang telah bekerja 
sama dalam bentuk penandatanganan 
nota kesepahaman dengan PT PPM. 

 
 

B. Program Kedua 
 
Melakukan pemberdayaan ekonomi 
UKM nelayan di daerah pesisir pantai.
 

 

Program 
Realisasi Target  Deviasi 

A B A-B 

Melakukan pemberdayaan ekonomi UKM 
nelayan di daerah pesisir pantai. 

0 1 -1 

 
Program pemberdayaan ekonomi UKM 
nelayan di daerah pesisir pantai juga 
merupakan program inklusi keuangan 
Perusahaan. Namun pada tahun 2021 
program tersebut belum terealisasi 
sepenuhnya dikarenakan pengaruh 
pandemi Covid-19 yang masih 
berlangsung. Pada tahun 2021, 
Perusahaan tetap berusaha 
merealisasikan program tersebut yaitu 
dengan melakukan koordinasi awal 

dalam rangka inklusi keuangan 
maupun potensi pembiayaan kapal 
nelayan termasuk nelayan muda yang 
tertarik atau telah memiliki usaha 
sektor perikanan dengan DJPT KKP 
serta Maritim Muda Nusantara. 
Perusahaan juga berupaya untuk 
melakukan kerja sama dengan DJPT 
KKP untuk mendukung program 
tersebut. 

 
 
 
 
 

B. Program Kedua 
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Gambar 2.2.1. Dokumentasi kunjungan Perusahaan ke Maritim Muda Nusantara 

 
Program pemberdayaan ekonomi UKM 
nelayan di daerah pesisir pantai yang 
juga merupakan program inklusi 
keuangan Perusahaan akan dilanjutkan 
di tahun 2022 antara lain 
merealisasikan kerja sama dengan 
DJPT KKP dalam bentuk 
penandatanganan nota kesepahaman, 

maupun event sosialisasi dengan 
memberikan pendidikan kepada 
nelayan mengenai pentingnya 
perikanan berkelanjutan antara lain 
melalui penggunaan alat dan teknik 
penangkapan ikan yang legal, 
konstruktif dan ramah lingkungan.  

 
 
 
C. Program Ketiga 

 
Penyesuaian SOP dan penerapan 
covenant dalam struktur pembiayaan 
sebagai pelaksanaan aturan Marine 
Pollution (Marpol) International 

Convention 1973/1978K sesuai 
dengan Permenhub No. PM 29 tahun 
2014. 

 
 

Program 
Realisasi Target  Deviasi 

A B A-B 

Penyesuaian SOP dan penerapan covenant 
dalam struktur pembiayaan sebagai pelaksanaan 
aturan Marine Pollution (Marpol) International 
Convention 1973/1978K sesuai dengan 
Permenhub No. PM 29 tahun 2014. 

0 1 -1 

 
Pada tahun 2021, program 
penyesuaian SOP dan penerapan 
covenant dalam struktur pembiayaan 
sebagai pelaksanaan aturan Marine 
Pollution (Marpol) International 

Convention 1973/1978K sesuai 
dengan Permenhub No. PM 29 tahun 
2014 belum terealisasi sepenuhnya, 
namun dalam rangka pemenuhan 
program tersebut, hingga bulan 

C. Program Ketiga 
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Desember 2021 Perusahaan telah 
menerapkan aturan Marine Pollution 
(Marpol) International Convention 
1973/1978K sesuai dengan 
Permenhub No. PM 29 tahun 2014 
pada proses pembiayaan kapal 
ekspansi/calon debitur. 
Dokumen-dokumen yang dimintakan 
kepada debitur eksisting maupun 
calon debitur adalah termasuk: 
a. Sertifikat Nasional Pencegahan 

Pencemaran Dari Kapal, 

b. International Oil Pollution 
Prevention Certificate, 

c. International Sewage Pollution 
Prevention Certificate. 

 
Program ini akan dilanjutkan di tahun 
2022 yaitu merealisasikan 
penyesuaian SOP dan penerapan 
covenant dalam struktur pembiayaan 
sebagai pelaksanaan aturan Marpol 
International Convention 1973/1978K 
sesuai dengan Permenhub No. PM 29 
tahun 2014.  
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Pandemi Covid-19 masih berlangsung 
pada tahun 2021. Hal ini menyebabkan 
kendala pada implementasi pelaksanaan 
program-program keberlanjutan yang 
telah direncanakan Perusahaan di awal 
tahun 2021. 
 
Namun demikian, Perusahaan tetap 
berusaha untuk melakukan pemenuhan 
atas rencana program-program 
keberlanjutan tahun 2021 dimaksud. 
Seiring dengan keberlangsungan usaha  

PT PPM serta dukungan segenap 
shareholders dan stakeholders 
perusahaan, diharapkan program-program 
keberlanjutan yang dituangkan dalam 
RAKB maupun pelaporannya dalam 
Laporan Keberlanjutan di tahun-tahun 
yang akan datang akan semakin 
berkembang sejalan dengan 
perkembangan Perusahaan.  
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