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LAPORAN KEBERLANJUTAN  

PT HINO FINANCE INDONESIA TAHUN 2020 
 

1. Penjelasan Strategi Keberlanjutan 

Visi dan Misi PT Hino Finance Indonesia (“Perseroan”) adalah menjadi mitra keuangan yang terkemuka, inovatif 

dan berkelanjutan untuk Hino, yang dapat memuaskan setiap pemangku kepentingan dan memperkaya 

kehidupan masyarakat dan sistem transportasi dengan menciptakan dan memberikan solusi dan layanan 

keuangan terbaik.  Sedangkan tujuan dari rencana aksi keuangan berkelanjutan adalah untuk mewujudkan 

pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi serta bersifat inklusif sehingga tercipta 

keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.  

 

Berdasarkan hal tersebut Perseroan membuat program untuk 5 tahun agar visi dan misi Perseroan serta tujuan 

dari aksi keuangan berkelanjutan dapat terwujud. 

Dengan melihat skala dan ukuran Perseroan, lebih bijaksana untuk melaksanakan aksi keuangan berkelanjutan 

secara bertahap yang dimulai di internal perusahaan terlebih dahulu yang dilakukan oleh karyawan dan 

menambahkan fungsi keuangan berkelanjutan serta, literasi dan inklusi pada unit kerja yang sudah ada. Setelah 

dilakukan penyesuaian secara internal baru selanjutnya kegiatan berkelanjutan dilakukan untuk eksternal 

perusahaan.  

 

2. Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan 

     Perseroan memulai kegiatan operasionalnya sejak Oktober 2014 dan aksi keuangan berkelanjutan menjadi fokus 

Perseroan sejak akhir tahun 2019 dengan dibuatnya rencana aksi berkelanjutan yang telah dinformasikan kepada 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Rencana Bisnis Perseroan tahun 2020. Berikut adalah kinerja selama 3 (tiga) tahun 

terakhir yang berhasil dicapai oleh Perseroan dilihat dari beberapa aspek.    
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a.   Aspek Ekonomi 

Keterangan  2020 2019 2018 

Jumlah Booking (unit)  2,494 4,787 5,790 

Penyaluran Pembiayaan (Rp)  1,407,254,534,124 2,638,103,981,321 3,326,990,625,938       

Total Pendapatan (Rp)  538,069,358,391 540,516,786,871 424,948,382,021 

Laba Bersih (Rp)  34,437,027,063 64,306,785,956 50,874,092,225 

 

b.   Aspek Lingkungan Hidup 

Sehubungan dengan aspek lingkungan hidup, pada tahun 2020, Perseroan menjalankan program 

pengurangan minuman dalam kemasan botol plastik. Kegiatan ini telah disosialisasikan di akhir 2019 dan sejak 

2020 Perseroan telah menerapkan zero used untuk minuman dalam kemasan botol plastik. Selain daripada 

itu, dengan penerapan digital transformation yang dilakukan oleh Perseroan, penerapan “paperless” telah 

dapat dilakukan lebih awal dari rencana.  

 

Aktivitas untuk pemanfaatan energi telah dilakukan oleh Perseroan dengan memaksimalkan pemanfaatan 

Cloud daripada on-premises server. Cloud provider biasanya melayani lebih dari satu konsumen, sehingga 

memaksimalkan pemafaatan ruang server yang cukup memakan energi. Penghematan listrik dan air juga akan 

dilakukan di tahun 2021 dengan ada pembatasan jam operasional kantor untuk lembur. Selama 3 (tiga) tahun 

terakhir biaya yang dikeluarkan untuk pemanfaatan energi adalah sebagai berikut. Terdapat peningkatan 

biaya di tahun 2019, karena Perseroan membuka 2 (dua) cabang baru dan penurunan di tahun 2020 karena 

pandemi Covid-19 dan penutupan 1 (satu) cabang. 

 2020 2019 2018 

Listrik / Electricity 427,079,571 488,984,682 437,387,267 

Air / Water 9,107,300 8,262,150 13,739,029 

 

c.   Aspek Sosial 

Awal penerapan Keuangan berkelanjutan difokuskan di internal Perseroan, dan dengan kegiatan ini karyawan 

Perseroan diajarkan untuk lebih peka terhadap lingkungan dan juga diajarkan untuk lebih kreatif untuk 

mengeluarkan produk yang bisa memiliki pengaruh jangka panjang untuk sosial masyarakat. Penerapan zero 

used untuk penggunaan kemasan botol plastik tentu juga menjadi keuntungan tersediri untuk Perseroan yang 

dapat mengurangi biaya untuk penyediaan barang tersebut. 

  

3. Profil Singkat Perseroan 

a.  Visi, Misi dan Nilai 

1) Visi: Menjadi mitra keuangan yang terkemuka, inovatif dan berkelanjutan untuk Hino, yang dapat 

memuaskan setiap pemangku kepentingan. 

2) Misi: Untuk memperkaya kehidupan masyarakat dan sistem transportasi dengan menciptakan dan 

memberikan solusi dan layanan keuangan terbaik.  

3) Nilai Perseroan 

- Integrity, Honesty, Discipline 

- Excellent Operation and Control 

- Customer and Community Oriented 

- Challenge, Professional, Teamwork  
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Perseroan memiliki nilai-nilai yang menjadi dasar sikap dan tindakan etis bagi seluruh Organ Perseroan 

dan Karyawan dalam membangun dan membina hubungan yang lebih sehat, harmonis dan adil (fair) 

baik dengan Pemegang Saham, Konsumen/Debitur, Pemerintah (Regulator), Mitra Kerja, Kreditur, 

badan usaha/badan hukum dalam industri yang sama (industri pembiayaan) dan Pemangku 

Kepentingan lainnya sehingga peningkatan kinerja dan produktifitas dapat tercapai secara signifikan.  

 

b. Informasi Umum Perseroan 

Nama Perseroan PT Hino Finance Indonesia 

Alamat Kantor Pusat Indomobil Tower, Lt.17 

Jl. MT Haryono Kav.11 

Bidara Cina, Jatinegara-Jakarta Timur 

Telepon 021 - 2982 7960 

Faksimili 021 - 2982 7861 

Layanan Pelanggan customer_service@hinofinance.co.id 

Situs Web www.hinofinance.co.id  

Jaringan Usaha  • 7 Kantor Cabang 

• 3 Kantor POS  

• 2 Kantor Satelit 

 

c. Skala Usaha Perseroan 

Total Aset (Rp Jutaan) Rp 4.571.774 

Total Liabilitas (Rp Jutaan) Rp 3.463.329 

Kepemilikan Saham Hino Motors, Ltd (40%) 

PT Indomobil Multi Jasa, Tbk (40%) 

Summit Global Auto Management B.V (20%) 

Wilayah Operasional Tersebar di beberapa kota di Pulau Jawa dan Sumatra seperti gambar 

dibawah ini. 

 

http://www.hinofinance.co.id/
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Jumlah Karyawan 267 orang, dengan detail sebagai berikut: 

 

 
 

d. Informasi mengenai Kegiatan Usaha, Produk dan Layanan 

PT Hino Finance Indonesia merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan di Jakarta, Indonesia dengan Akta 

Pendirian Nomor 45 tanggal 11 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, 

SH Notaris di Jakarta. Perseroan memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan dari Dewan 

Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor KEP-118/D.05/2014 tanggal 24 

September 2014.   

 

Dan sesuai dengan Akta Perseroan No. 7 tertanggal 12 Mei 2020, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan 

usaha meliputi pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, sewa operasi dan 

kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini 

Perseroan fokus pada pembiayaan investasi melalui transaksi sewa pembiayaan (finance lease) spesialis 

untuk komersial truk merk Hino dan pembiayaan modal kerja.   

 

e. Keanggotaan Asosiasi 

No. Nama Asosiasi  Nomor Keanggotaan  

1. Asosiasi Perseroan Pembiayaan Indonesia (APPI) 1281/JKT/X/14 

2. Badan Mediasi Pembiayaan Pergadaian dan Ventura Indonesia 

(BMPPVI) 

0079-012020/BMPPVI 

 

f. Perubahan di Tahun 2020 Yang Bersifat Signifikan 

- Tidak terdapat perubahan terkait dengan struktur kepemilikan Perseroan. 

- Perseroan telah melakukan penutupan kantor selain kantor cabang yang terjadi di POS Tegal pada 

bulan Januari 2020 sesuai dengan rencana bisnis yang dikirimkan ke OJK.  

 

4. Penjelasan Direksi 

Kebijakan untuk merespon Tantangan dalam Pemenuhan Strategi Berkelanjutan 

Sejak awal pendiriannya Perseroan memilki konsep digital untuk kegiatan operasional nya. Penyempurnaan 

sistem teknologi informasi dalam pengembangan kegiatan operasional dan menunjang pengambilan keputusan 

dilakukan secara berkelanjutan melalui Business Intelligence (BI). Selain itu, Perseroan juga menyempurnakan 

penerapan teknologi berbasis Artificial Intelligence (AI) untuk membantu proses analisa kredit, serta 

penggunaan Robotic Process Automation (RPA) untuk mempercepat berbagai proses dan mengurangi human 

error. 

  

Laki-laki Perempuan

Jenis Kelamin 164 103

Tetap Kontrak

Status Ketenagakerjaan 260 7

Sarjana Akademi SLTA

Pendidikan 255 12 0

> 50 40-49 30-39 20-29 < 20

Usia 5 25 143 94 0

Direksi
Manajer 

keatas

Asisten 

Manajer
Supervisor Staf

Jabatan 5 25 18 70 149
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Dan sejak merebaknya Covid-19 pada tahun 2020, Perseroan harus merubah arah kebijakan menjadi mode 

“sustain” dengan menetapkan 3 (tiga) prioritas, yaitu (1) menjalankan kegiatan operasional perusahaan dengan 

memperhatikan protokol kesehatan, (2) menjalankan program rescheduling sesuai dengan arahan dari Otoritas 

Jasa Keuangan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, (3) menjaga likuiditas dan kesehatan Perseroan 

dengan memperhatikan kebijakan Asset Liabilities Management. 

 

Untuk menjalankan kegiatan operasional sesuai kondisi “New Normal”, Perseroan memperkuat arah dasar 

digital untuk memastikan dan mempertahankan kualitas pelayanan di level yang tinggi kepada pelanggan dan 

pertumbuhan perusahaan. Perseroan melakukan inovasi dengan BPR (Business Process Re-engineering) melalui 

Digital Transformation (digital kontrak, workflow approval, non-face to face meeting). Dan untuk meningkatkan 

customer experience, Perseroan meningkatkan fungsi dari applikasi Hino in the Box untuk memudahkan interaksi 

antara Perseroan dan konsumen. 

 

Platform digital ini sangat berharga pada saat terjadi pembatasan sosial berskala besar (PSBB), penerapan work 

from home (WFH), dan menjadi alat yang baik untuk berhubungan erat dengan pelanggan dan masyarakat. 

Keuntungan lain dengan penerapan platform digital adalah penerapan lebih awal “paperless” karena semua 

telah dilakukan oleh system. 

 

Dewan Direksi menyadari bahwa mewujudkan konsep keberlanjutan bukanlah hal yang mudah, terutama bagi 

perusahaan captive finance seperti Perseroan dengan spesialis penjualan truk dan bus merek Hino. Selain 

kejadian luar biasa terkait Covid-19, kebiasaan karyawan juga perlu ditingkatkan dengan terus melakukan 

sosialisasi secara berkelanjutan, sehingga konsep keuangan berkelanjutan dapat menjadi budaya dalam 

Perseroan.  

  

Tantangan tersebut menjadi peluang tersendiri, dan Perseroan tetap berkomitmen untuk menerapkan 

keuangan berkelanjutan dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Rencana aksi keuangan berkelanjutan Perseroan 

berdasarkan prioritas terdiri dari pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan termasuk 

peningkatan portofolio pembiayaan, investasi atau penempatan pada instrumen keuangan atau proyek yang 

sejalan dengan penerapan keuangan berkelanjutan serta pengembangan kapasistas intern Perseroan, 

penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola dan/atau standar operasional prosedur yang sesuai 

dengan prinsip penerapan keuangan berkelanjutan.  

 

Penerapan Keuangan Berkelanjutan 

Realisasi atas aksi keuangan berkelanjutan yang dilakukan oleh Perseroan selama tahun 2020 adalah sebagai 

berikut: 

a. Program pertama: Perubahan struktur organisasi akan dilakukan pada semester-II 2020.  

b. Program kedua: menurunkan penggunaan plastik di area kantor.  

Rencana Kegiatan: mengurangi minuman botol yang disediakan pada saat rapat.  

Realisasi kegiatan:  

- Sosialisasi kepada karyawan untuk menghilangkan minuman botol telah dilakukan sejak Desember 

2019.   

- Sejak Januari 2020, Perseroan tidak lagi menyediakan minuman dengan menggunakan botol kepada 

peserta rapat, penyediaan minuman dengan menggunakan gelas kaca atau cangkir.    
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Realisasi penerapan aksi keuangan berkelanjutan telah sesuai dengan target yang ditetapan di rencana bisnis 

Perseroan. Tantangan yang dihadapi lebih terkait dengan sosialisasi yang harus terus diberikan kepada 

karyawan, agar penerapan aksi keuangan berkelanjutan ini pada akhirnya bisa menjadi budaya di Perseroan.  

 

Strategi pencapaian target 

Dewan Direksi memberikan apresiasi yang sangat besar kepada seluruh karyawan Perseroan untuk kinerja dan 

komitmen untuk mewujudkan konsep keberlanjutan dalam menjalankan bisnis perusahaan. Perseroan terus 

berupaya meningkatkan nilai karyawan, antara lain dengan mengadakan berbagai pelatihan yang mendukung 

kompetensi dan profesionalisme yang akan meningkatkan produktivitas kerja. Pengingkatan produktivitas tidak 

hanya bermanfaat bagi kemajuan Perseroan, namun juga akan berdampak positif kepada karyawan.  

 

Selain karyawan, kepercayaan yang tinggi dari konsumen merupakan salah satu faktor penting bagi Perseroan 

sehingga mampu bertahan bahkan semakin berkembang. Perseroan juga terus menjaga komitmen atas kualitas 

layanan kepada konsumen. Komitmen ini sangat penting karena selain mempengaruhi kelancaran operasional 

bisnis, juga merupakan faktor penentu tingkat kepercayaan konsumen agar terus menggunakan produk dan 

layanan Perseroan.  

 

5. Tata Kelola Keberlanjutan   

Sejak awal didirikan, Perseroan memiliki perhatian penuh dan melakukan penerapan konsep tata kelola dalam 

seluruh aspek kegiatan usaha dan operasionalnya, baik manajemen maupun segenap karyawan memiliki 

pemahaman yang memadai dalam menyelesaikan fungsi dan tugasnya sehari-hari.  

 

Direksi sebagai organ dari Perseroan berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengurusan dan 

pengelolaan Perseroan guna terwujudnya pengembangan dan keberlanjutan bisinis Perseroan selaras dengan 

visi dan misi Perseroan.  Anggota Direksi diangkat, diganti dan diberhentikan melalui keputusan Rapat Umum 

Pemegang Saham (“RUPS”) baik yang dilaksanakan didalam rapat maupun diluar rapat. Seluruh anggota Direksi 

Perseroan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tidak 

melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi maupun sebagai anggota Dewan Komisaris pada 

perusahaan lain.  

 

Dewan Komisaris memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pegawasan atas kebijakan 

pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan 

memberi nasihat kepada Direksi, yang dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan 

tujuan Perseroan.  

 

Dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, Perseroan membentuk fungsi penerapan keuangan berkelanjutan 

diunit organisasi Perseroan yang telah ada. Departemen Corporate Planning ditunjuk sebagai pihak yang 

bertanggung jawab dalam penerapan rencana aksi keuangan berkelanjutan yang dapat didukung oleh 

departemen lain untuk mendukung dan terlibat dalam penerapan keuangan berkelanjutan dan akan memberi 

laporan kepada Direktur yang membawahi Departemen Corporate Planning. Rencana Aksi Berkelanjutan yang 

telah disusun oleh Direksi telah disetujui oleh Dewan Komisaris saat Rapat Dewan Komisaris dan telah 

disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan Rencana Bisnis Perseroan.   

 

Perseroan memfasilitasi program pengembangan karyawan termasuk Dewan Komisaris dan Direksi sebagai 

bentuk komitmen untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Dengan adanya 
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program pengembangan sumber daya manusia diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas 

kerja sehingga dapat memberikan dampak yang positif baik bagi karyawan maupun Perseroan.  

 

Selama tahun 2020, pelatihan/seminar yang telah diikuti oleh Dewan Direksi dan Komisaris sebagai berikut: 

No Nama Jabatan Seminar Penyelenggara 

1 Mutsuo Harada Presiden 
Direktur 

Seminar Nasional “Arah dan 
Kebijakan Tahun 2020” pada 20 
Februari 2020 di Jakarta 

Asosiasi 
Perusahaan 
Pembiayaan 
Indonesia (APPI) 

2 Agus Susanto 
Darmadhi 

Direktur Seminar Online “Strategi 
Multifinance Bertahan di Tengah 
Resesi Ekonomi Indonesia“ pada 1 
Desember 2020. 

Asosiasi 
Perusahaan 
Pembiayaan 
Indonesia (APPI)  

3 Anita Kumala Siswady Direktur Seminar Nasional “Arah dan 
Kebijakan Tahun 2020” pada 20 
Februari 2020 di Jakarta 

Asosiasi 
Perusahaan 
Pembiayaan 
Indonesia (APPI)  

4 Hiroshi Kashimoto  Direktur Seminar Nasional “Arah dan 
Kebijakan Tahun 2020” pada 20 
Februari 2020 di Jakarta 

Asosiasi 
Perusahaan 
Pembiayaan 
Indonesia (APPI) 

5 Alex Sutisna Komisaris • Seminar Nasional “Arah dan 
Kebijakan Tahun 2020” pada 20 
Februari 2020 di Jakarta 

• Seminar Online “Strategi 
Multifinance Bertahan di 
Tengah Resesi Ekonomi 
Indonesia“ pada 1 Desember 
2020. 

Asosiasi 
Perusahaan 
Pembiayaan 
Indonesia (APPI) 
  

6 Noriaki Yashiro Komisaris Seminar Online “Strategi 
Multifinance Bertahan di Tengah 
Resesi Ekonomi Indonesia“ pada 1 
Desember 2020. 

Asosiasi 
Perusahaan 
Pembiayaan 
Indonesia (APPI) 

7 Shinichi Sato Komisaris Seminar Online “Strategi 
Multifinance Bertahan di Tengah 
Resesi Ekonomi Indonesia“ pada 1 
Desember 2020. 

Asosiasi 
Perusahaan 
Pembiayaan 
Indonesia (APPI)  

 

Akibat Covid-19 ditahun 2020, banyak program pendidikan dan pelatihan telah dibatalkan atau dijadwalkan 

ulang. Namun Perseroan berkomitmen untuk meneruskan program tersebut pada tahun 2021. 

 

Perseroan melakukan pengelolaan Manajemen Risiko secara menyeluruh, dimana diuraikan pengawasan aktif 

Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko, kecukupan proses 

identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, sistem informasi manajemen risiko, sistem 

pengendalian intern yang menyeluruh. Fungsi kontrol tetap dilakukan dengan menerapkan prinsip kehatian-

hatian dalam melaksanakan pembiayaan.  
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Pada tahun 2020, Perseroan membentuk Komite Pemantauan Risiko, pendelegasian wewenang atas 

persetujuan pembiayaan serta penambahan fungsi penerapan keuangan berkelanjutan diunit organisasi 

Perseroan.  Perseroan akan terus melaksanakan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang 

baik yang dituangkan dalam berbagai bentuk dan media pedoman yang bertujuan untuk meningkatkan nilai 

perusahaan bagi para pemangku kepentingan, sekaligus meningkatkan pengelolaan perusahaan secara 

profesional, efektif dan efisien. Perseroan juga terus menerapkan dan menguatkan pengendalian internal 

berdasarkan kerangaka kerja COSO melalui Komite Audit yang bekerja sama dengan Komite Manajemen Risiko, 

Internal Audit dan Komisaris Independen.  

 

6. Kinerja Keberlanjutan 

Perseroan mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehubungan dengan kinerja keberlanjutan. 

Untuk membangun budaya keberlanjutan di internal Perseroan, diadakan sosialisasi kepada seluruh karyawan 

yang dilakukan secara rutin dan memasukan material aksi keuangan keberlanjutan untuk karyawan baru.   

1) Kinerja Ekonomi 

Pada tahun 2020, Perseroan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya akibat dari Pandemi 

Covid-19. Meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, Perseroan tetap mampu meraih 95,2% 

dari target penjualan. Dalam melakukan penyaluran kredit, Perseroan selalu menerapkan prinsip kehati-

hatian dengan berfokus pada kualitas kredit untuk menjaga keberlanjutan bisnis Perseroan.  

 

Sejak April 2020, Perseroan melaksanakan program restrukturisasi kepada Debitur yang terkena dampak 

dari Covid-19. Sampai dengan Desember 2020, Perseroan telah menyetujui Rp1.256,4 Milyar dan 

memberikan relaksasi kredit dengan total nilai restrukturisasi sebesar Rp1.197,1 Milyar. Selama masa  

pemulihan ekomomi, Perseroan akan terus mengikuti kebijakan Pemerintah terkait program 

restrukturisasi dan juga melakukan manajemen risiko yang komperhensif. 

 

Berikut perbandingan kinerja ekononi Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terkahir: 

No Uraian 2020 2019 2018 

1 Penyaluran Pembiayaan 1,407,254,534,124 2,638,103,981,321 3,426,990,625,938 

2 Total Aset 4,571,779,643,186 5,152,598,671,830 4,705,801,293,039 

3 Total Liabilitas 3,463,329,135,356 4,184,535,094,451 3,946,349,693,818 

4 Total Ekuitas 1,108,450,507,830 968,063,577,379 759,451,599,221 

5 Pendapatan Operasional 538,069,358,391 540,516,786,871 424,948,382,021 

6 Beban Operasional 493,523,563,732 454,390,885,770 356,875,393,244 

7 Laba Bersih 34,437,027,063 64,306,785,956 50,874,092,225 

 

2) Kinerja Sosial 

a. Komitmen untuk memberikan layanan atas produk dan/atau jasa yang setara 

Perseroan berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik dan setara bagi seluruh pemangku 

kepentingan. Dalam kegiatan bisnis Perseroan selalu menyampaikan informasi mengenai produk dan 

layanan secara transparan dan akurat kepada konsumen.  

 

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kemudahan akses, pada tahun 2020 Perseroan 

meluncurkan Hino in the Box (HIB) yang merupakan aplikasi digital yang dibuat untuk membantu 

konsumen dalam mendapatkan informasi terkait Perseroan & Partner Perseroan yang dapat diunduh 

pada Google Play & App Store melalui smartphone konsumen.  



9 
 

b. Komitmen atas Ketenagakerjaan 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama Perseroan dalam mempertahankan keunggulan 

kompetitif dan mewujudkan keberlanjutan usaha. Dalam membangun hubungan kerja dengan 

karyawan, Perseroan berpegang teguh kepada peraturan Pemerintah yang berlaku, baik terkait 

ketenagakerjaan, kesehatan maupun keselamatan kerja.  

 

Perekrutan karyawan dilakukan secara terbuka dengan membuka lowongan perkerjaan di situs web 

Perseroan dan situs lowongan kerja terpercaya seperti LinkedIn, JobStreet dengan mencantumkan 

persyaratan yang jelas dengan usia sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan. Karyawan yang 

memenuhi persyaratan awal akan masuk ke tahapan selanjutnya yaitu psikologi tes dan wawancara.  

 

Perseroan memberikan remunerasi kepada karyawan sesuai dengan posisi/jabatan yang telah 

ditentukan oleh Perseroan dari waktu ke waktu dengan memperhatikan Upah Minimum Regional 

(UMR) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain berupa upah/gaji pokok yang diberikan kepada 

seluruh karyawan, Perseroan juga memberikan tunjangan dan bonus, serta manfaat lain sesuai dengan 

jenjang jabatan, seperti tunjangan kesehatan (rawat jalan dan rawat inap), tunjangan komunikasi, 

kendaraan operasional, dan lain-lain.  

 

Perseroan memberikan kesempatan yang sama baik untuk karyawan perempuan maupun laki-laki 

untuk meraih jenjang karir dalam Perseroan. Setiap tahunnya Perseroan melakukan penilaian terhadap 

kinerja karyawan secara objektif untuk peningkatan jenjang karir sesuai dengan kompetensi dan 

kemampuannya.  

 

Perseroan selalu berusaha untuk memberikan lingkungan kerja yang layak dan aman bagi seluruh 

karyawan. Seperti dengan adanya wabah Covid-19 di Indonesia, dalam menjalankan kegiatan 

operasional, Perseroan menerapkan physical distancing melalui work shift dan work from home, 

menjalankan protokol kesehatan dengan penyediaan hand sanitizer, penggunaan masker dan 

melakukan tes Covid-19 secara berkala, serta meminimalisir komunikasi tatap muka dengan 

memaksimalkan komunikasi melalui penggunaan video conference. 

 

Perseroan membutuhkan SDM yang turut berkembang sesuai dengan kebutuhan bisnis yang ada 

sekarang ini, sehingga pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk memastikan karyawan memiliki 

keahlian yang cukup dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.  

 

Sebagai perwujudan dari komitmen tersebut, departemen SDM melakukan analisa kebutuhan training 

dan pengembangan karir, menyusun program-program pengembangan karyawan yang dilakukan 

secara internal dengan pengawasan dari masing-masing atasan dan juga secara eksternal dengan 

materi pelatihan yang dipilih untuk mengembangkan kompetensi, dan akan melakukan evaluasi 

setelahnya guna memastikan efektivitas program training yang diadakan. Akibat Covid-19 di tahun 

2020, banyak program pendidikan dan pelatihan dibatalkan atau dijadwalkan ulang di tahun 2020. 

Perseroan memutuskan untuk me-carry forward akrual biaya yang telah dibuat ke tahun 2021 sehingga 

tetap memenuhi anggaran pendidikan dan pelatihan pada tahun 2021. 
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c. Komitmen atas Masyarakat 

1. Tanggung Jawab Sosial  

Perseroan berkomitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam 

rangka meningkatkan kualitas kehidupan serta pengembangan kapasitas SDM di lingkungan 

internal Perseroan maupun masyarakat sekitar. Kontribusi Perseroan kepada masyarakat 

dituangkan dalam kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) yang dijalakan secara langsung 

dan mandiri oleh internal karyawan yang ada diunit terkait.  

 

Pada pertengahan tahun 2020, Perseroan mengadakan pemberian bantuan berupa donasi buku 

kepada Sekolah Dasar Negeri Pengadegan 03 dengan total nilai sebesar 20 juta Rupiah. Donasi 

buku ini diharapkan dapat membantu menambah koleksi perpustakaan sekolah sehingga dapat 

meningkatkan minat baca pada siswa dan siswi untuk menambah ilmu pengetahuan.  

 

Program CSR dalam Perseroan masih tergolong baru, namun Perseroan berkomitmen untuk selalu 

menjalankan tanggung jawab sosial Perseroan kepada masyarakat setiap tahunnya.  

 

2. Pengaduan Konsumen 

Perseroan berkomitmen untuk selalu memberikan layanan yang terbaik kepada konsumen. 

Perseroan memiliki layanan pengaduan yang dapat digunakan oleh konsumen melalui telepon, 

email, aplikasi mobile Hino In The Box (HIB), maupun surat yang diajukan kepada Perseroan. 

Prosedur kerja untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan dari konsumen telah dibuat dan 

disosialisasikan kepada karyawan terutama yang berkaitan langsung kepada konsumen seperti 

account officer dan customer service. Adapun pengaduan yang diterima oleh Perseroan di tahun 

2020 telah sepenuhnya ditindaklanjuti.  

 

3) Kinerja Lingkungan Hidup bagi Perseroan 

Perseroan berkomitmen untuk menurunkan penggunaan plastik di area kantor, salah satunya dengan 

mengurangi botol plastik. Sosialisasi kepada karyawan untuk mengurangi minuman kemasan botol plastik 

telah dilakukan sejak Desember 2019. Sejak Januari 2020, Perseroan tidak lagi menyediakan minuman 

dengan menggunakan botol plastik dan menggantinya dengan gelas kaca atau cangkir. Tidak ada biaya 

yang dikeluarkan oleh Perseroan, bahkan Perseroan dapat mengurangi biaya atas pembelian minuman 

kemasan botol.   

 

Penerapan Platform digital yang dilakukan oleh Perseroan memberikan keuntungan untuk menerapkan 

program “paperless” lebih awal karena semua telah dilakukan oleh system. 

 

Untuk pengelolaan air dan listrik baik di kantor pusat maupun cabang, Perseroan mengikuti kebijakan dari 

pengelola Gedung, tempat dimana Perseroan menyewa ruang untuk kegiatan perkantoran. Namum 

aktivitas untuk pemanfaatan energi telah dilakukan oleh Perseroan terutama kantor pusat dengan 

memberatkan pemanfaatan Cloud daripada on-premises server. Cloud provider biasanya melayani lebih 

dari satu konsumen, sehingga memaksimalkan pemafaatan ruang server yang cukup memakan energi.  

 

4) Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan 

Perseroan berkomitmen untuk memberikan layanan atas produk dan jasa yang setara kepada konsumen. 

Dalam melakukan pemberiaan pembiayaan kepada konsumen, Perseroan memperhatian terkait dengan 
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pembayaran uang muka sejumlah persentase tertentu dari total pembiayaan serta jangka waktu 

pembiayaan. Kendaraan yang dibiayai oleh Perseroan harus dilindungi asuransi dari asuransi yang telah 

menjadi rekanan Perseroan.  

 

Perseroan selalu melakukan penilaian terhadap setiap pengajuan pembiayaan dari konsumen dengan 

melakukan proses identifikasi, verifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan risiko yang memadai 

atas risiko kredit Perseroan. Kebijakan kredit dari pembiayaan memberikan dampak yang positif, baik bagi 

Perseroan maupun konsumen. Bagi Perseroan, untuk menekan tingkat kredit bermasalah seminimal 

mungkin dan bagi konsumen untuk meminimalisir terjadinya hutang dikemudian hari karena 

ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran pembiayaan. Untuk itu, Perseroan memberikan informasi 

yang jelas kepada calon konsumen serta memberikan simulasi kredit sebelum konsumen memutuskan 

untuk menggunakan jasa Perseroan dalam melakukan pembiayaan.  

 

Perseroan juga menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagai 

salah satu bentuk tanggung jawab dan dukungan dari Perseroan bagi pemerintah Republik Indonesia 

dalam pencegahan dan penanggulanan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sesuai rekomendasi 

dari Financial Action Task Force (FATF). 

 

Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi konsumen, Perusahan memperkenalkan aplikasi digital 

“Hino in the Box” yang diluncurkan pada 17 Agustus 2020.  Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah 

konsumen dalam mengakses segala informasi yang dibutuhkan seperti status pengajuan pinjaman, status 

semua pinjaman/kontrak konsumen yang ada di Perseroan, informasi mengenai produk-produk HINO, 

partner yang bekerja sama dengan Perseroan (Dealer, Perseroan Asuransi), promo dari HINO partner, 

pengajuan untuk pinjaman berikutnya serta menampilkan pengingat pembayaran, perpanjangan asuransi, 

kelengkapan dokumen dan pemberitahuan lainya. Sampai dengan Desember 2020, konsumen yang telah 

melakukan aktivasi pada Aplikasi Hino in the Box sebanyak 1.015 konsumen.  Kedepannya, Aplikasi Hino in 

the Box akan menjadi alat/platform yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan kegiatan 

operasional dan pelayanan dalam menyongsong era “New Normal”.  

 

7.  Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen 

Tidak ada verifikasi tertulis dari Pihak Independen. 

 

8. Lembar Umpan Balik (Feedback) Untuk Pembaca 

 Tidak ada lembar umpan balik untuk pembaca. 

 

9.  Tanggapan Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, atau Perusahaan Publik Terhadap Umpan Balik Laporan Tahun 

sebelumnya. 

 Laporan ini merupakan Laporan pertama yang dibuat oleh Perseroan. 

 


