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Tahun 2021, menjadi tahun yang

Berbagai

penuh pembelajaran bagi seluruh

dijalankan oleh PT MBK Ventura di

dunia.

tengah

Pandemi

membangunkan
masyarakat

Covid-19
seluruh

untuk

telah

program

pandemi,

yang

terus

memberi

arti

lapisan

bahwa, terciptanya situasi yang

jalan

kondusif di tengah masyarakat,

mencari

keluar agar kehidupan tetap berjalan

dapat

memberikan

dan memberi kebaikan.

masyarakat untuk tetap berpikir
positif

PT MBK Ventura dengan sigap
melakukan program restrukturisasi
kredit

sebagai

bentuk

mereka.

dukungan
Perekrutan

pandemi.

ekspansi

saat

menjalankan

keberlangsungan kehidupan sosial

kepada nasabah yang terdampak
Pada

dalam

kesempatan

bersamaan

karyawan
kantor

baru

cabang

serta
yang

kami juga mengoptimalkan layanan

dilakukan terus menerus sepanjang

dan program-program lainnya.

tahun 2021, membuktikan bahwa

Pertumbuhan pembiayaan di tengah

pandemi yang tetap positif adalah

PT MBK Ventura bersama bertahan
demi keberlanjutan usaha.

wujud komitmen PT MBK Ventura

Semangat dan komitmen ini telah

untuk tetap memberikan dampak

menunjukkan

keberlanjutan di bidang ekonomi.

terhadap

Dengan

nasabah

selama tahun 2021, serta membawa

dapat

dampak positif kepada pemangku

demikian

prasejahtera

produktif

mewujudkan

semua

rencana

usahanya di masa masa selanjutnya.

hasil

yang

keberlangsungan

kepentingan di berbagai aspek.

baik
bisnis

Ibu Siam hanya menyelesaikan Sekolah Dasarnya sampe kelas 5.
Sebelum bergabung dengan MBK, Ibu Siam membuka warung kecil di
depan rumahnya. Pada tahun 2006 Ibu Siam bergabung MBK untuk
menambah modal kerja, Dia bisa membayar angsuran yang kecil
setiap minggunya.

Ibu Siam menggunakan pinjaman pertama sebesar Rp. 500.000 (USD

55) untuk meningkatkan usaha kios kecil nya. Pada tahun kedua, dia
menggunakan sebagian dari pinjaman nya untuk membangun kios
permanen, dan sebagian untuk membeli barang-barang untuk dijual.
Siam mengatakan bahwa hidupnya kini telah banyak berubah sejak
memperoleh modal kerja tambahan dari MBK. Dari penghasilannya,
Ibu Siam mampu merenovasi rumahnya. Lantai rumah nya sekarang
sepenuhnya keramik, dan dinding rumah yang diplester serta dicat.
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Gambaran kinerja keberlanjutan
Di tengah situasi pandemi Covid-19, PT MBK Ventura konsisten
memberikan layanan terbaik dalam memberdayakan, mengoptimalkan
kompetensi dan kapasitas, serta mendukung perempuan Indonesia
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat
sekitarnya.
Program pembiayaan kebutuhan nasabah
serta

berbagai

dijalankan

di

program
tengah

lainnya

pandemi,

terus
hal

ini

membuktikan bahwa, terciptanya situasi yang

kondusif

di

tengah

masyarakat,

dapat

memberikan kesempatan masyarakat untuk
tetap berpikir positif dalam menjalankan
keberlangsungan kehidupan sosial mereka.
Dalam Laporan Keberlanjutan tahun 2021 ini, juga
akan

membahas

mengenai

pelaksanaan

Corporate Social Responsibility (CSR) atau yang
dikenal sebagai Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan, serta bagaimana
PT

MBK

Ventura

fokus

menjaga

hak-hak

masyarakat, nasabah, dan karyawan.
Hingga akhir tahun 2021, PT MBK Ventura
telah

melayani

1.313.840

nasabah

berpendapatan rendah diseluruh Pulau
Jawa dan Sumatera. Kami juga telah
memberikan

edukasi

literasi

keuangan

kepada seluruh nasabah.
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Aspek ekonomi (per 31 Desember 2021)

Rp. 6,72 Trilyun
Pencairan

% Pembiayaan konven = Rp. 54.0 %
% Pembiayaan syariah = Rp. 46.0 %

Portofolio konvensional Rp. 2.036.080 Trilyun
Portofolio Syariah Rp. 1.862.383 Trilyun

1.313.840
Total nasabah

Cabang Konven 417
Cabang Syariah 345
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Aspek ekonomi (per 31 Desember 2021)

5 Produk yang ditawarkan:
1) Pembiayaan modal kerja berbasis kumpulan,

2) Pembiayaan modal kerja individual,
3) Pembiayaan perbaikan tempat usaha (GRAMI), termasuk :
4) Pembiayaan air dan sanitasi (PAS),
5) Pinjaman darurat

Pemberian peluang pekerjaan
kepada 5.792 karyawan

Aspek tanggung jawab produk
PT MBK Ventura memberikan layanan Hotline di no 0857-80-200-555
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Aspek manajemen sumber daya manusia (per 31 Desember 2021)

5792
Total karyawan

303
Total jumlah
peserta pelatihan

72
Total pelatihan jam

7
Total kelas pelatihan

Selama masa pandemi Covid-19 berlangsung, pelatihan untuk

peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap dilakukan oleh
Perusahaan. Pelatihan dilakukan dengan system daring / zoom
meeting.
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Pelatihan mengenai produk PAS dan GRAMI yang dilakukan oleh
Departemen Operasional dengan menggunakan system daring / zoom
meeting. Hal tersebut untuk meningkatkan kualitas SDM di PT MBK
Ventura dalam masa pandemi ini.

AO

WKC 2

SPV 2
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Acara penting dalam keberlanjutan
Tahun 2021 merupakan tantangan bagi PT MBK Ventura dalam
bertahan menghadapi pandemi Covid-19. Keberlanjutan usaha pun
kami terapkan dan realisasikan dalam bentuk ekspansi/pembukaan
beberapa cabang baru di wilayah Sumatera Selatan dan Surabaya.

PT MBK Ventura berhasil membuka 41 Distrik di wilayah Sumatera
Selatan, dan 2 Distrik di wilayah Surabaya.

Palembang
1 Distrik

Lubuk Linggau
6 Distrik
Ogan Ilir
1 Distrik

Ogan Komering Ulu
6 Distrik
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Lampung Barat
2 Distrik

Muara Bungo
6 Distrik

Jambi
6 Distrik

Riau
7 Distrik

Indragiri
6 Distrik

Petemon
1 Distrik

Gubeng
1 Distrik
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Pembukaan 43 cabang baru di wilayah Sumatera dan Jawa Timur.
Berikut adalah beberapa foto cabang dan tim ekspansi di wilayah
Sumatera Selatan :

Cabang Buay Madang
(Sumatera Selatan)

Cabang Bangko (Jambi)

Cabang Martapura
(Sumatera Selatan)

Cabang Plaju (Palembang)

Cabang Bungo Dani (Muara
Bungo/ Sumatera Selatan)

Cabang Pasir Putih
(Jambi)
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Foto cabang dan tim ekspansi di wilayah Sumatera :

Cabang Terusan Menang
(Ogan Ilir)

Cabang Kuantan (Pekanbaru)

Cabang Lintik (Lampung Barat)

Cabang Bangko (Jambi)

Cabang Dundangan (Indragiri/Riau)

Cabang Krui (Lampung Barat)
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Beberapa foto cabang dan tim ekspansi di wilayah Surabaya
(Jawa Timur) :

Cabang Petemon

Cabang Gubeng
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Donasi bukalapak untuk nasabah MBK

PT MBK Ventura telah bekerja sama dengan salah satu Ecommerce di Indonesia yatiu bukalapak. Program ini bekerja
sama dalam mendukung literasi digital UMKM khususnya

perempuan.
Buka Lapak memberikan laptop gratis untuk para Ibu-ibu
nasabah, agar mereka dapat mempromosikan dagangan mereka
baik secara langsung, maupun secara online. Laptop tersebut

bisa digunakan pula untuk belajar bagi anak-anak.
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Re-Sertifikasi Perlindungan Nasabah yang diterima
Dari M-CRILL pada April 2021

Pada bulan April 2021, PT MBK Ventura menerima Sertifikasi
Perlindungan Nasabah untuk kedua kalinya. Pengakuan ini mengakui
bahwa PT MBK Ventura terus menunjukkan komitmen terhadap
perlindungan nasabah, perlakuan adil, dan tidak merugikan nasabah.
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Terima kasih kepada M-CRIL yang telah
diakreditasi

oleh

Smart

Campaign

sebelumnya untuk melakukan Sertifikasi
Perlindungan Nasabah.

Sertifikasi melibatkan evaluasi kebijakan,
prosedur,

pelatihan,

operasi

pemasaran,

perusahaan

serangkaian

25

dan

terhadap

Standar

dan

172

Indikator dan kriteria kepatuhan yang
berasal

dari

7

Prinsip

Perlindungan

Nasabah.

7 Prinsip Perlindungan Nasabah adalah sebagai berikut:
1.

Desain dan pengiriman produk yang sesuai

2.

Pencegahan hutang berlebih

3.

Transparansi

4.

Harga yang bertanggung jawab

5.

Perlakuan yang adil dan hormat terhadap klien

6.

Privasi data klien

7.

Mekanisme penyelesaian pengaduan
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BAB
1
Laporan manajemen
Dampak pandemi Covid-19 yang masih
berlangsung hingga tahun 2021,

membuat Perusahaan berkomitmen
penuh untuk terus maju dalam membantu
meningkatkan kesejahteraan nasabah

berpendapatan rendah.
Hal ini juga sejalan dengan upaya kami
dalam pencapaian tujuan pembangunan
keberlanjutan
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PT MBK Ventura menanggapi dampak
Covid-19

dengan

melakukan

penyesuaian aktivitas kerja melalui
penerapan protokol kesehatan yang
ketat

dan

berupaya

memberikan

pelayanan terbaik sesuai kebutuhan
nasabah dengan lebih mudah, aman,
dan nyaman,
Dewan

Komisaris

percaya

bahwa

pelaksanaan mewujudkan komitmen
Perseroan

dalam

keberlanjutan

keuangan
membutuhkan

dukungan dari berbagai pemangku
Pandemi Covid-19 masih berlangsung

kepentingan sehingga kerja sama dan

selama tahun 2021. Namun secara

kolaborasi

umum kondisi perekonomian sudah

diperlukan.

dari

berbagai

pihak

menilai

bahwa

mulai membaik dibandingkan periode
sebelumnya yang mencerminkan mulai

Dewan

menggeliatnya

Perusahaan

roda

perekonomian

Komisaris

akan

senantiasa

berkomitmen dan konsisten dalam

baik nasional maupun global.

mengimplementasikan

tujuan

Berdasarkan data dari Badan Pusat

keberlanjutan yang dijalankan demi

Statistik (BPS), pada kuartal ketiga

mencapai target yang berorientasi

tahun

pada

2021

Indonesia
Angka

ini

pertumbuhan

tercatat
lebih

ekonomi

sebesar
tinggi

3,51%.

tujuan

pembangunan

keberlanjutan.

dibanding

pertumbuhan ekonomi tahun 2020,
yang tercatat sebesar 2,07%.
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Pelaksanaan

inisiatif

tersebut

juga

diharapkan

dapat

berdampak positif dalam mendorong percepatan implementasi
keuangan keberlanjutan di Indonesia.

Atas nama Dewan Komisaris, kami mengucapkan terima
kasih atas segala kepercayaan dan dukungan dari berbagai
pihak dan pemangku kepentingan dalam pencapaian target
penerapan

keuangan

keberlanjutan

dan

kinerja

keberlanjutan lainnya.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih pula kepada
Direksi dan seluruh karyawan atas segala kerja keras,
komitmen dan tujuan bersama atas kinerja keuangan yang
berorientasi pembangunan keberlanjutan (SDGs).

Achmad Riawan Amin
Chief Commissioner & Chair, HRD &
Governance Committee
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Sebagai komitmen kami terhadap
Tujuan

Pembangunan

Keberlanjutan, kami terus berpegang
pada

prinsip

tersebut

menyelenggarakan

dengan
kegiatan

sedemikian rupa untuk mendukung
upaya

keberlanjutan

memperhatikan

dan

pentingnya

pembatasan sosial akibat pandemi
Covid-19.
PT MBK Ventura terus menerapkan
kebijakan dalam penghematan dan
kondisi

pengurangan emisi karbon, termasuk

Pandemi memang sangat menantang

mengurangi perjalanan dinas, dengan

bagi dunia usaha, termasuk industri

meningkatkan

perbankan

lembaga

menyelenggarakan Rapat Perusahaan

keuangan. Dampaknya terasa hampir

Direksi dan Dewan Komisaris serta

di

komite

Sepanjang

semua

tahun

dan

sektor,

2021

juga

terutama

pada

pelatihan

secara

virtual

online,

dipadukan

segmen mikro yang selama ini menjadi

dengan kehadiran fisik di kantor pusat.

fokus utama pembiayaan

Kebijakan ini juga mempertimbangkan

PT MBK Ventura.

penerapan Tata Kelola Perusahaan
yang baik.

Kami

sadar

sejak

awal

pandemi

melanda Indonesia, segera melakukan

Dari sisi internal, Perusahaan terus

konsolidasi dan mengubah strategi di

berupaya

untuk

setiap aspek, salah satunya dengan

kompetensi

human

melakukan komunikasi proaktif untuk

karyawan melalui berbagai program

membangun optimisme nasabah.

pendidikan dan pelatihan.

meningkatkan
capital,

yaitu
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Sejalan

dengan

kompetensi

peningkatan

karyawan,

Selain itu, laporan keberlanjutan ini

maka

adalah pencerminan upaya PT MBK

Perusahaan akan mampu memberikan

Ventura dalam menjaga hubungan

pelayanan yang lebih baik sehingga

baik dengan nasabah, para pemangku

kepuasan

kepentingan, karyawan, masyarakat,

nasabah

tercapai,

dan

mereka pun menjadi senang dan loyal

dan lingkungan.

terhadap perusahaan.
Akhir
Selain kualitas pelayanan, Perusahaan
juga

berkomitmen

untuk

mengembangkan
keberlanjutan

teknologi,

produk

dengan

penggunaan

yaitu

dengan

menginformasikan

dll.

Serta

terima

kami

kasih

pemangku

mengucapkan

kepada

seluruh

kepentingan,

terutama

kepada para nasabah dan karyawan,
yang telah memberikan kepercayaan
dan dukungannya selama ini.

kegiatan

Perusahaan melalui website, sosial
media,

kata,

penyempurnaan

penerapan tata kelola perusahaan
yang baik.

Kami berharap agar kepercayaan
dan

dukungan

diberikan

tersebut

sehingga

terus

Perusahaan

semakin terpacu untuk mewujudkan

keuangan keberlanjutan.

Laporan keberlanjutan 2021 ini
merupakan wujud upaya Perusahaan
dalam

memperkuat

perusahaan
prinsip

-

dasar

dengan
prinsip

kinerja

menjalankan
keuangan

keberlanjutan.

Shafique Dhanani
Presiden Direktur PT MBK Ventura
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Pandemi

Covid-19

yang

berkepanjangan selama tahun 2021,
bahkan

hingga

tahun

berganti,

membuat semangat dan komitmen
PT MBK Ventura menjadi semakin
menantang, karena secara alamiah
masyarakat

prasejahtera

produktif

yang menjadi segmen pembiayaan

turut terdampak pandemi. Bahkan tak
sedikit di antara nasabah dengan
segmen ini yang mengalami kesulitan
dalam

berusaha

dan

memenuhi

tanggung jawab mereka membayar
kewajiban pembiayaan keuangannya.
Dalam situasi yang penuh tantangan seperti itulah, manajemen PT MBK
Ventura dituntut untuk mengembangkan solusi alternatif yang menguntungkan
semua pihak dan tetap dalam koridor syariah.
Pada konteks ini, kami menilai langkah dan kebijakan manajemen dalam
menangani berbagai masalah yang dihadapi nasabah, terutama terkait
pembayaran angsuran, tetap sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan
nilai tambah.

Solusi dan kebijakan yang diambil manajemen turut sejalan dengan kebijakan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupa relaksasi restrukturisasi pembiayaan,
salah satunya perpanjangan jangka waktu.
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Kebijakan perpanjangan ini diberikan secara selektif berdasarkan

asesmen untuk menghindari moral hazard agar nasabah tetap mau dan
mampu melakukan kegiatan ekonomi dengan beradaptasi di tengah
masa pandemi ini. Semangat beradaptasi ini juga disebarluaskan
kepada nasabah

Keterkaitan antara Direksi, para karyawan dan nasabah serta semua
pemangku kepentingan terbukti mampu menunjukkan ketangguhannya
melalui kinerja positif selama 2021 dengan tetap menjaga prinsip
keberlanjutan yang sesuai prinsip syariah, baik dari sisi ekonomi, sosial,

maupun lingkungan.

Kami atas nama Dewan Pengawas Syariah memiliki kewajiban untuk
mendukung apa yang telah dilakukan PT MBK Ventura dan terus memantau
bagaimana Perusahaan melalui kegiatan operasional, produk yang ditawarkan
dan layanan yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan hukum dan
ketentuan fatwa syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
(DSN MUI).

Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT dan ridhoNya selalu menyertai daya upaya kita untuk terus berusaha bermanfaat
bagi semua orang. Amin Ya Rabbal Alamin.

Dr. Zainulbahar Noor
Dewan Pengawas Syariah
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BAB
2
Tentang laporan keberlanjutan
PT MBK Ventura berkomitmen penuh untuk
terus maju dalam membantu meningkatkan

kesejahteraan nasabah berpendapatan
rendah, yang juga sejalan dengan upaya kami
dalam pencapaian tujuan pembangunan

keberlanjutan
(Sustainable Development Goals)
pada aspek sosial.
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Tujuan dari pembangunan keberlanjutan skala global
Laporan

Keberlanjutan

2021

ini

merupakan

laporan ke-2 yang dibuat oleh PT MBK Ventura.
Pada laporan sebelumnya kami telah membahas
mengenai pentingnya Sustainable Development
Goal (pembangunan keberlanjutan).

Tujuan utama kegiatan usaha dalam pembangunan
keberlanjutan (Sustainable Development Goal) adalah
keberlanjutan (sustainability) bumi beserta segenap
isinya yang terdiri dari tiga aspek, yaitu aspek ekonomi,
lingkungan, dan sosial.

Dengan perkembangan zaman yang serba
instan,

semakin

menghadirkan

kuat

budaya

pada

konsumtif

sebagian

besar

masyarakat. Hingga akhirnya pada tahun
2000, untuk pertama kalinya Perserikatan
Bangsa-Bangsa
terbentuknya

(PBB)
kesepakatan

memfasilitasi
pembangunan

multilateral yang melibatkan seluruh negara
yang tergabung dalam PBB.
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Kesepakatan

ini

dikenal

dengan

sebutan

Millenium

Development Goals (MDGs), yang berisi berbagai indikator dan
tujuan pembangunan internasional selama 15 tahun ke depan,
dengan memberikan perhatian lebih kepada isu-isu yang di awal
kurang mendapatkan perhatian dalam pembangunan seperti

kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender dan perlahan porsi
tersebut berangsur meningkat. Berbagai negara menyadari
pentingnya

mengakomodasi

isu

ini

untuk

mendukung

pembangunan dan perdamaian dunia.
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Dengan berakhirnya MDGs di tahun 2015 dan terdapat kondisi di mana
berbagai target belum terpenuhi, maka dirasakan perlu dilakukan
peninjauan terhadap MDGs yang disesuaikan dengan kondisi dunia saat

ini, dengan mempertimbangkan faktor pembangunan internasional.

Rumusan

pengganti

MDGs

menghasilkan

skema

pembangunan

multilateral yang baru yang dikenal dengan sebutan Sustainable
Delopment Goals (SDGs), yang sekarang dijadikan kerangka kerja
pembangunan

global

dalam

melaksanakan

pembangunan

keberlanjutan, yang telah diterapkan oleh lebih dari 190 negara di dunia.
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SDGs terdiri dari 17 tujuan. Rumusan tujuan yang meliputi seluruh
aspek dasar dalam prinsip keberlanjutan adalah sebagi berikut:

Tidak ada kemiskinan

Mengurangi
ketidaksetaraan
Keberlanjutan kota

Tidak ada kelaparan

dan komunitas

Kesehatan dan

Konsumsi dan produk

kesejahteraan yang baik

yang bertanggung jawab

Pendidikan yang berkualitas

Aksi iklim

Kesetaraan gender

Kehidupan di bawah air

Air bersih dan sanitasi

Kehidupan di darat

Perbaharuan energy

Perdamaian dan
keadilan

Pekerjaan yang layak dan

Kemitraan untuk
tujuan

pertumbuhan ekonomi

Inovasi dan Infrastruktur
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Sebagai implementasi atas dukungan terhadap SDGs, pemerintah Indonesia,

melalui Otoritas Jasa Keuangan, telah mengeluarkan Peraturan OJK
51/POJK.03.2017 (POJK 51) tentang “Penerapan Keuangan Keberlanjutan bagi
Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik”. Peraturan tersebut
telah dilengkapi dengan target waktu implementasi bagi seluruh perusahaan di
bidang keuangan, dan bagi perusahaan yang telah listing di pasar modal
Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia (BEI).
Dalam menjalankan bisnisnya, PT MBK Ventura telah berkomitmen
untuk lebih proaktif dalam berprestasi demi pembangunan keberlanjutan.
Model bisnis yang kami jalani sejalan dengan 4 prinsip tujuan dari 17
Tujuan Pembangunan Keberlanjutan.
Empat tujuan tersebut adalah :

Penjelasan

Pencapaian

Tidak ada kemiskinan

Sesuai dengan Visi Perusahaan, memperbaiki
standard
sebanyak mungkin keluarga
berpendapatan rendah dan mendukung
tujuan pemerintah untuk mengentaskan
kemiskinan

Kesetaraan gender

Perusahaan memberikan modal kerja bagi
perempuan berpendapatan rendah yang
produktif demi menambah penghasilan
keluarganya

Air bersih dan sanitasi

Merupakan salah satu produk kami dimana kami
sangat mendukung keluarga untuk hidup sehat
dimana masih banyak keluarga belum memiliki air
bersih atau kamar mandi sendiri.

Aksi iklim

Perusahaan ikut mendukung program Operasi
Hijau diruang kantor dengan menggunakan
lampu LED dan meletakkan beberapa
tanaman hias hidup untuk mengurangi suhu
ruangan
31

Dalam masa pandemic Covid-19 yang masih berlangsung, PT MBK Ventura
masih konsisten menunjukkan komitmen penuhnya dalam mendukung upaya
pencapaian tujuan pembangunan keberlanjutan dengan tetap fokus melayani
nasabah khususnya perempuan berpendapatan rendah dengan tetap mematuhi
protokol kesehatan yang telah ditentukan. Untuk itu, Perusahaan merumuskan
pelaksanaan Keuangan Keberlanjutan yang selaras dengan bidang usaha.

Tujuan laporan keuangan keberlanjutan PT MBK Ventura adalah :

1. Portofolio:

3. Proses Bisnis:

Membantu

mengurangi

kemiskinan

dengan menyediakan

produk pembiayaan

tingkat

dan layanan

Menyelenggarakan

layanan

keuangan yang mengintegrasikan
risiko sosial dan tata kelola dalam

keuangan inklusif, sederhana dan

produk,

aman secara keberlanjutan dan

pengambilan keputusan bisnis serta

dengan

menjalankan operasi perusahaan

demikian

menghasilkan

keuntungan yang wajar.

2. Aksesibilitas:

jasa

dan

dalam

yang semakin ramah lingkungan.

4. Literasi Keuangan:

Menyediakan produk layanan jasa

Menyelenggarakan

keuangan yang mudah diakses,

pembelajaran

tersedia setiap saat, dan didukung

yang spesifik, mudah dipahami,

penerapan teknologi informasi.

berdaya
dukungan

literasi

guna

metode
keuangan

sebagai

terciptanya

wujud
inklusi

keuangan yang merata di seluruh
wilayah operasi perusahaan.
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5. Pembelajaran dan Pertumbuhan:
Mengembangkan kapasitas dan kapabilitas perusahaan, baik internal
maupun melalui kemitraan, untuk melaksanakan dan meningkatkan kualitas
keuangan keberlanjutan sesuai dengan kebutuhan para nasabah, arah
pengembangan usaha dan tujuan keberlanjutan khususnya di bidang sosial

kemasyarakatan dan lingkungan hidup, seperti: membiayai nasabah yang
berusaha dibidang limbah, mewaspadai usaha nasabah yang mencemarkan
lingkungan atau yang usahanya masuk dalam daftar Negative List.

PT MBK Ventura telah mempersiapkan inisiatif baik untuk saat ini maupun
untuk masa yang akan datang. Ini disusun dan dijalankan sesuai dengan
kegiatan

usaha

perusahaan

saat

ini

serta

tujuan

pembangunan

keberlanjutan yang ingin dicapai. Inisiatif yang telah dicanangkan oleh
perusahaan antara lain:
1.

Pembiayaan produktif, bagi keluarga yang berpendapatan rendah
khususnya kaum perempuan

2.

Produk air dan sanitasi, dimana masih terdapat keluarga yang belum
memilki air yang bersih dan juga kamar mandi sendiri.

3.

Mengedukasi nasabah untuk tidak memiliki pinjaman berlebihan.

4.

Pelatihan karyawan

5.

Pengembangan infrastruktur untuk komunitas, dalam hal memberikan
bantuan perbaikan jalan , mushola, dan tempat umum lainnya.
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Program yang akan dilaksanakan oleh PT MBK Ventura
Program jangka panjang 5 tahun (2021 – 2025) :
No
1

Tahun

Target Kegiatan Prioritas

Indikator Keberhasilan

2021

 Peningkatan Portofolio Modal Kerja, Pengadaan 

Jumlah nasabah meningkat

Air dan Sanitasi dan Perbaikan Tempat Usaha.
 Peningkatan kapasitas terkait produk Aksi

minimum 10% dari tahun lalu.


Sebanyak 70% dari total pengurus,

Keuangan Keberlanjutan oleh sebagian besar

para karyawan di tingkat

karyawan di tingkat manejerial/pengambil

manajerial/pengambil keputusan,

keputusan.

mengikuti pelatihan.

 Sebagian besar Account Officer telah mengikuti 
pelatihan terkait Aksi Keuangan Keberlanjutan.
 Melaksanakan program edukasi untuk para
nasabah.

Melakukan penyesuaian standard operating

Sebanyak 60% dari Account Officer
telah mengikuti training terkait.



Program edukasi terlaksana
minimum terhadap 50% nasabah.

Dokumen-dokumen terkait seperti SOP,

procedures (SOP), tata kelola, risk manajemen dan Corporate Governance Manual, Risk
2

3

2022

2023

organisasi (jika diperlukan) perusahaan sesuai

Management Database, Credit Policy dan

dengan prinsip penerapan Keuangan

Struktur Organisasi telah dilakukan

Keberlanjutan.

penyesuaian.

Menerbitkan 2 (dua) produk dan/atau jasa

Produk dan /atau jasa Keuangan

Keuangan Keberlanjutan sebagaimana yang

Keberlanjutan yang baru, telah

diizinkan oleh regulator.

disalurkan pembiayaannya kepada
nasabah.
Ada hasil assesment yang menunjukan

4

2024

Risiko sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola

adanya dampak terhadap aspek sosial

telah terintegrasi dalam aktivitas bisnis

seperti literasi keuangan, kewirausahaan

perusahaan.

dan lingkungan hidup seperti kualitas
hidup dan kesehatan.
Jumlah portofolio pembiayaan keuangan

5

2025

Sejak tahun pertama implementasi, portofolio

keberlanjutan pada 31 Desember 2025

keuangan keberlanjutan mengalami peningkatan

sebesar Rp. 6,600 Miliar atau meningkat

sebesar 45%.

45% dari jumlah pembiayaan pada 31

Desember 2020.
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3
Laporan kinerja keberlanjutan
Laporan keberlanjutan ini merupakan laporan
tahun kedua yang dibuat oleh PT MBK Ventura.

Dalam masa pandemi Covid-19 yang belum
berakhir, kami tetap berkomitmen mendukung
peningkatan kesejahteraan perempuan

berpendapatan rendah di Indonesia agar mereka
lebih produktif.
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Selamat datang di Laporan Keuangan

Laporan

Keberlanjutan PT MBK Ventura yang

program yang dimiliki oleh PT MBK

kedua.

Ventura,

Laporan

ini

disusun

untuk

ini

menjelaskan

perluasan

berbagai

cabang

yang

menggambarkan upaya yang dilakukan PT

dilakukan dalam masa pandemic Covid-

MBK

19, serta kegiatan yang dilakukan dalam

Ventura

dalam

pencapaian

mendukung

berbagai

tujuan

operasionalnya

sebagai

salah

satu

pembangunan keberlanjutan (Sustainable

Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB)

Development Goals).

yang

Dalam laporan ini, kami memberikan
gambaran

tentang

tantangan

yang

dihadapi selama pandemic Covid-19
dalam

mengembangkan

memastikan

penuh

untuk

meningkatkan kesejahteraan keluarga
khususnya perempuan berpendapatan
rendah melalui penyediaan modal kerja
yang sesuai dengan kondisi mereka.

keberlanjutan

pembangunan,
ekspektasi

bisnis,

berkomitmen

sekaligus

pemangku

memenuhi
kepentingan

sebagai bagian dari pencapaian tujuan

Hal

ini

pencapaian

dengan

tujuan

upaya

pembangunan

keberlanjutan yang tertuang dalam 17
rumusan

keberlanjutan.

sejalan

Sustainable

Development

Goals (SDG).
Pedoman laporan

Laporan ini telah disiapkan sesuai
dengan

Peraturan

Otoritas

Jasa

Keuangan (OJK) Nomor 51 / POJK.03 /
2017 tentang Penerapan Keuangan

Keberlanjutan

bagi

Lembaga

Jasa

Keuangan, Emiten, dan Perusahaan
Publik.
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Kinerja PT MBK Ventura di tahun 2021
Sejalan dengan pertumbuhan industri keuangan dan perbankan komersial
dan keuangan syariah yang berkelanjutan, ditengah kondisi pandemic

Covid-19 yang masih berlangsung di tahun 2021, PT MBK Ventura berhasil
membukukan kinerja dengan cukup baik.
Hingga akhir Desember 2021, total pencairan untuk nasabah sebesar Rp.
6.722.346.019.
Perusahaan juga mengintensifikasikan berbagai inisiatif dan efisiensi, serta
berhasil mengendalikan kenaikan biaya operasional. Secara keseluruhan,
laba bersih PT MBK Ventura pada tahun 2021 adalah Rp. 49.130 Milyar

Adapun ringkasan perubahan posisi neraca dan laporan laba rugi
perusahaan yang menggambarkan kinerja PT MBK Ventura tahun 2021
adalah sebagai berikut:

Aspek ekonomi dari tahun 2019 hingga tahun 2021 :
Deskripsi

2021

2020

2019

5.792

5.948

5.791

49.130.903

37.979.396

152.196.304

4.4

4.5

4.0

704.817.601

600.624.993

707.943.902

4.498.625.430

3.802.613.537

4.227.461.293

- Jumlah cabang

762

734

683

- Total pencairan

6.722.346.019

4.349.511.969

7.174.196.860

Jumlah Karyawan
Total jumlah pendapatan operasi
bersih (Rp 000)
Kapitalisasi (Rp 000)
- Hutang (termasuk obligasi) (rasio)
- Ekuitas (Rp 000)
- Total asset (Rp 000)
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Aspek lingkungan hidup :
Dalam mendukung program keberlanjutan berskala global sebagaimana
dirumuskan dalam Sustainable Development Goals (SDG) nomor 13
tentang Aksi Iklim, PT MBK Ventura juga ikut berpartisipasi dalam
menjaga energi dan kelestarian ekosistem lingkungan hidup.
PT MBK Ventura mendukung kegiatan Green Office, dimana efisiensi
dilakukan dalam penggunaan energi listrik, kertas dan juga plastik.

Pengoptimalan cahaya matahari juga sangat dianjurkan pada pagi hari.
Penggunaan AC didalam ruangan dapat diefisiensi dengan cara
mematikan AC saat kondisi jam istirahat dan pulang kantor.
Peletakkan tanaman hidup dibeberapa titik diruangan, memberikan efek
segar sekaligus memaksimalkan ekoligi serta menurunkan suhu ruangan.

Program CSR yang telah dilakukan sepanjang tahun 2021 juga akan
diterangkan dalam laporan ini. Beberapa program yang telah dilakukan
selama pandemi Covid-19 terhadap aspek lingkungan hidup yaitu
memberikan bantuan tempat pencuci tangan kepada aparat desa, serta
bantuan bagi nasabah dan masyarakat.
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Aspek Sosial :
Dalam masa pandemi Covid-19 yang masih berlanjut di tahun 2021, dan
telah menyerang hampir seluruh negara di dunia, menyebabkan
meningkatnya pengangguran yang dikarenakan banyaknya pemutusan
hubungan kerja serta berkurangnya pendapatan bagi masyarakat akibat
adanya pembatasan sosial.
Bagi perusahaan, efisiensi tenaga kerja tahun 2021 saat ini sangat
diutamakan dalam mengelola kantor cabang. Perekrutan karyawankaryawan MBK dilakukan dengan memberi kesempatan kepada para
siswi lulusan SMA dari wilayah pedesaan sekitar kantor cabang yang
akan dibuka. Namun penerimaannya disesuaikan dengan tingkat
kebutuhan disetiap cabang.
Dengan demikian hal ini akan memberikan kesempatan kerja di wilayah
tersebut serta dapat mengurangi tingkat pengangguran. Pada akhir tahun
2021, karyawan MBK berjumlah 5.792 karyawan yang mana 99% nya
adalah karyawan perempuan dan 75% atau 4.231 karyawan adalah
sebagai AO (Account Officer).

Kontribusi kepada negara
Perusahaan memberikan dua kontribusi kepada negara, yaitu keuangan
langsung dan non keuangan. Kontribusi finansial langsung melalui
pembayaran pajak pendapatan atau pembayaran lainnya.
Sedangkan kontribusi finansial tidak langsung melalui realisasi fungsi
intermediasi yang telah membantu usaha produktif dari masyarakat yang
berpendapatan rendah yang tidak memiliki akses keuangan perbankan,
kini dapat memperoleh dukungan finansial untuk mengembangkan
usahanya.
39

Rantai pemasok dan mitra kerja PT MBK Ventura
Dalam kondisi pandemi yang masih berlangsung, peran mitra kerja menjadi
sangat penting bagi Perusahaan, terutama dalam pengadaan alat tulis untuk
kantor cabang baru, kendaraan operasional, serta pengadaan peralatan
protokol kesehatan bagi semua jaringan kantor.

Perusahaan tetap menjalin komunikasi yang efektif dengan para mitra kerja
untuk memastikan ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan.

PT MBK Ventura meyakini bahwa kualitas layanan yang diberikan kepada
nasabah sangat bergantung pada kualitas barang / jasa mitra kerjanya. Oleh

karena itu, kami

juga bekerja sama bersama vendor di pemasok untuk

pengadaan barang dikantor cabang yang dibutuhkan secara berkala. Bagi
kami, kemitraan yang solid dengan pemasok di daerah merupakan
komitmen untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi di daerah.

PT MBK Ventura mendukung percepatan pembangunan ekonomi
daerah dengan berbagai cara antara lain:
 menggunakan vendor di wilayah operasional
 akses keuangan bagi masyarakat berpendapatan rendah
 kegiatan CSR dibeberapa wilayah
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Pencapaian Perusahaan sepanjang tahun 2021
Pencapaian
Secara regulasi pelaksanaan Aksi Keuangan Keberlanjutan untuk PMV/S
baru dimulai pada 1 Januari 2021, akan tetapi PT Mitra Bisnis Keluarga
Ventura (MBK) sesuai dengan visi dan misi sudah melaksanakan aktivitas

keuangan keberlanjutan dalam bentuk pemberian pembiayaan, penyediaan
lapangan kerja dan program tanggung jawab sosial perusahaan sebagai
berikut:
a) Pembiayaan Modal Kerja (MKK)

b) Pembiayaan untuk Perbaikan Tempat Usaha (GRAMI), termasuk :
c) Pembiayaan untuk Pengadaan dan / Peningkatan Fasilitas Air dan
Sanitasi (PAS)
d) Pembiayaan untuk Pinjaman Darurat (PD)
e) Menyediakan pekerjaan formal untuk lulusan sekolah menengah atas di
pedesaan (DESA)
f)

Program Corporate Social Responsibility (CSR) / kegiatan sosial yang
dilakukan perusahaan untuk nasabah maupun masyarakat setempat.
Produk

Pembiayaan Sepanjang Th
2021

Outstanding Pembiayaan (Des’21)

# Nasabah

Rp (000)

# Nasabah

Rp (000)

% Portfolio

1.446.837

6.568.310.080

1.287.477

3.720.491.327

93.596

84

73.500
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22.080

0.001

Pengadaan
air dan
sanitasi

9.711

47.802.499

21.480

39.726.763

3.044

Perbaikan
tempat
usaha

16.416

106.159.940

27.416

119.568.463

3.359

Modal kerja
Pinjaman
darurat
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Tentang PT MBK Ventura
PT MBK Ventura percaya bahwa kegiatan
bisnis ini dapat memberikan manfaat bagi
kehidupan masyarakat baik dari segi
ekonomi, sosial, serta lingkungan.

PT MBK Ventura berkomitmen untuk
meningkatkan kompetensi dan kinerjanya

sebagai salah satu upaya untuk memenuhi
tujuan pembangunan keberlanjutan
yang dirumuskan dalam

Sustainable Development Goals (SDG)
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Tentang PT MBK Ventura
PT MBK Ventura merupakan salah satu lembaga replicator Grameen Bank
yang terbesar di Indonesia. Dengan pendekatan ala Grameen Bank dalam
menyalurkan modal kerja kepada keluarga khususnya perempuan

berpendapatan rendah, kami bangun masa depan dan kesejahteraan yang
lebih baik.
Profil singkat PT MBK Ventura
Nama Perusahaan

PT MBK Ventura

Bidang usaha

Lembaga Keuangan Non Bank

Segmen bisnis

Keluarga / perempuan berpendapatan rendah
yang produktif

Kantor pusat

Gedung Synergy Lantai 16, unit 6 – 7, Alam
Sutera
Jl. Jalur Sutera Barat Kav.17, Tangerang

Telepon

021 3972 9909-11

Situs Web

www.mbk-ventura.com

Email

Communications.officer@mbk-ventura.com

Jumlah cabang

762

Cakupan Pasar

Keluarga / perempuan berpendapatan rendah

Dasar hukum
pendirian

1. Akta Pendirian Perusahaan (Anggaran Dasar),
dari Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia
2. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Baru
untuk disesuaikan dengan UU No. 40/2007
3. Ijin Usaha Modal Ventura, Otoritas Jasa
Keuangan (OJK)
4. Bapepam – LK / Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
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Berdiri sejak

2003

Modal dasar

Rp. 51 Milyar

Modal ditempatkan &
disetor

Rp. 51 Milyar

Kepemilikan saham

PT. Bina Usaha Keluarga (99.7%)
Mr. Nahruddin Alie (0.3%)

Nomor wajib pajak

02.607.798.2-415.000

Nomor pendaftaran
bisnis

8120016000226

Produk

Produk pembiayaan berbasis konvensional

Produk pembiayaan berbasis syariah
Produk dan layanan

1. Modal kerja dasar
2. Pembiayaan top-up
3. Pinjaman darurat
4. Perbaikan tempat usaha, termasuk :
5. Pembiayaan air dan sanitasi
6. Modal kerja individu

Keanggotaan dalam
Asosiasi

1. Anggota Asosiasi Modal Ventura untuk Start
Up Indonesia (AMVESINDO)
2. Anggota Pekumpulan Akses Keuangan
Indonesia (PAKINDO)
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Sekilas tentang PT MBK Ventura
PT MBK Ventura memulai operasinya sejak tahun 2003 dengan 1 cabang
di Teluk Naga, Tangerang dibawah naungan Yayasan Ganesha (Ganesha
Microfinance

Foundation).

Pada

tahun

2006

PT

MBK

Ventura

mendapatkan izin sebagai perusahaan modal ventura, sebagaimana
direkomendasikan dan didukung penuh saat itu oleh Bapepam – LK.

Hingga saat ini PT MBK Ventura terus berkembang dan memiliki hampir
1,3 juta nasabah perempuan berpendapatan rendah yang sudah
memperoleh pembiayaan modal kerja.

PT MBK Ventura sejak awal berdiri lebih menitikberatkan pada keluarga
berpendapatan rendah yang sebelumnya tidak memiliki akses keuangan

ke

layanan

perbankan,

termasuk

pembiayaan

baik

perbankan

konvensional maupun syariah dan layanan keuangan.
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Untuk mengembangkan bisnis, program pertama yang diluncurkan
PT MBK Ventura adalah memberikan modal kerja. Pemberian modal

kerja tersebut diyakini dapat membantu para nasabah dalam
mengembangkan usaha kecilnya. Program ini juga bertujuan untuk
membantu pemerintah menumbuhkan layanan keuangan inklusif
yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang
tinggal di pedalaman. Melalui program tersebut, kami berbagi literasi
keuangan sederhana dan memberikan akses keuangan sekaligus
kepada keluarga berpendapatan rendah yang produktif atau
masyarakat pada umumnya.
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Visi dan Misi Perusahaan
Visi :

Memperbaiki

standard

kehidupan

sebanyak

mungkin

keluarga

yang

berpendapatan rendah khususnya mereka yang berada dalam segmen 25% bagian
paling bawah dari penduduk Indonesia. Hal ini dalam rangka mendukung
pemerintah untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDG), khususnya

unsur:
1. Pengentasan kemiskinan
2. Pemberdayaan perempuan
3. Air bersih dan sanitasi
4. Mengurangi ketidaksetaraan

Misi :
Menyediakan akses keuangan (berupa pembiayaan modal kerja dan pembiayaan
lain) kepada sebanyak mungkin keluarga berpendapatan rendah di Indonesia yang
tinggal di desa-desa, pinggiran kota dan perkotaan, secara transparan, jujur, adil,
tepat waktu dan biaya rendah.
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Produk dan Layanan PT MBK Ventura
PT MBK Ventura memiliki produk-produk unggulan bagi nasabah. Produk
tersebut kami buat berdasarkan kondisi yang dialami oleh masyarakat yang
membutuhkan dan sulit menemukan akses keuangan.

Modal kerja diberikan kepada nasabah dengan pendapatan rendah untuk
merintis dan juga mengembangkan usaha mereka. Pemberian modal kerja
dilakukan setelah adanya verifikasi dan beberapa proses yang dilakukan
Account Officer kepada calon nasabah.

Berikut adalah produk dan layanan PT MBK Ventura
:

1. Modal kerja dasar

2. Pembiayaan top up

3. Pinjaman darurat
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4. Air dan sanitasi

5. Perbaikan tempat usaha

6. Modal kerja individu
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Sepenggal kisah nasabah program PAS

Ibu Salamah, merupakan salah satu nasabah PT MBK Ventura
yang mengajukan pinjaman PAS (Program Air dan Sanitasi) untuk

pembuatan WC dan kamar mandi di rumahnya yang berada di
Desa Margomulyo, Tuban. Usaha Ibu hanya tani dan kerja
sampingan buruh batik, sedangkan suami hanya kuli bangunan.
Mereka belum memiliki kamar mandi sendiri didalam rumahnya
dikarenakan keterbatasan biaya.

Akhirnya Ibu salamah sepakat dengan suami untuk
mengajukan pinjaman PAS di PT MBK Ventura untuk
pembuatan WC dan kamar mandi. Dengan bunga yang
sangat sedikit dan bisa diangsur, membuat mereka
merasa terbantu.

Ibu

Salamah

merasakan

manfaat yang begitu banyak,
tidak ada lagi cacian dari
tetangga, dan beliau pun tidak
perlu

jauh-jauh

ke

sawah

untuk buang air. Dari segi
kesehatan
mandi

memiliki

sendiri

pun

kamar
telah

dirasakan oleh Ibu Salamah.
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Pembuatan Kamar Mandi dan Septictank (Before)

Pembuatan Kamar Mandi dan Septictank (On Process 50%)

Pembuatan Kamar Mandi dan Septictank (After)
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Wilayah Operasional PT MBK Ventura
Wilayah operasional PT MBK Ventura sampai dengan tahun 2021 memiliki

kantor cabang sejumlah 762 Yang tersebar di 10 provinsi di berbagai
wilayah di Indonesia.

Total Cabang di Provinsi Banten berjumlah 67

Total Cabang di Provinsi Jawa Barat berjumlah 313

Total Cabang di Provinsi Jawa Tengah berjumlah 132

Total Cabang di Provinsi Jawa Timur berjumlah 144

Total Cabang di Provinsi Sumatera berjumlah 106
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BAB
5
Tata Kelola Perusahaan Keberlanjutan
PT MBK Ventura berkomitmen untuk
bertindak secara etis dalam semua aspek
bisnisnya. Etika standar PT MBK Ventura
berdasarkan prinsip-prinsip kejujuran,
keadilan, dan keterbukaan.

Standar etika kami berfokus pada
karyawan, nasabah, mitra bisnis,
pemerintah, masyarakat, dan komunitas
yang lebih luas.
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Kode Etik
Kode Etik PT MBK Ventura menjadi pedoman dan pedoman sikap dan

perilaku Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan seluruh
karyawan dalam menjalankan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung
jawabnya. Dan berfungsi sebagai pedoman pengambilan keputusan secara
konsisten sesuai dengan Tata Nilai Perusahaan, Visi dan Misi, serta
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dari Kode Etik ini adalah :
 Menunjukkan komitmen perusahaan untuk standar tertinggi perilaku etis,
 Mendorong perilaku etis yang tepat dan sanksi pelanggaran dalam
perusahaan, dan,
 Mengembangkan budaya etika didasarkan pada standar dan perilaku
tersebut, yang dipimpin oleh pemegang saham, komisaris, direksi dan
manajemen perusahaan, dan diikuti oleh seluruh karyawan

Nilai-nilai Perusahaan PT MBK Ventura adalah :
Dalam semua hubungan internal dan eksternal, PT MBK Ventura

menunjukkan komitmennya atas nilai-nilai perusahaan sebagai berikut :
• Memperbaiki kehidupan dan meningkatkan martabat dari masyarakat yang
berpenghasilan rendah
• Professional
• Menjaga efisiensi demi memberikan pelayanan dengan biaya yang rendah
• PT MBK Ventura tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin / cacat
• Disiplin dalam bekerja
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Struktur organisasi PT MBK Ventura
PT MBK Ventura memiliki 5 Direksi yaitu Presiden Direktur, Direktur
Treasuri, Direktur Operasi, Direktur Kepatuhan dan Direktur Sumber Daya
Manusia, 7 Senior Manajemen pada kantor Pusat dan 16 Assistant
Regional Manager untuk manajemen operasional lapangan.
Berikut adalah struktur organisasi PT MBK Ventura:
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Dewan Komisaris
Dewan

komisaris

berdasarkan

Dewan

komisaris

kebijakan tata kelola perusahaan PT

kewenangan

MBK

Direksi

Ventura,

merupakan

organ

juga

untuk

telah

memiliki

memastikan

menindaklanjuti

korporasi yang secara independen

temuan audit dan rekomendasi dari

bertugas

satuan

menjalankan

pengawasan

secara

khusus,

dan

kepada

Direksi

fungsi

umum

memberikan
dalam

atau

nasihat

mengelola

eksternal,

kerja
hasil

audit

internal,

pengawasan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
atau hasil pengawasan lainnya.

perusahaan, sesuai dengan prinsip
tata kelola Perusahaan.

Berikut adalah Dewan Komisaris PT MBK Ventura
Achmad Riawan Amin
Chief Commissioner & Chair, HRD & Governance
Committee
Lulusan Master of Science dari Texas University, Amerika &
Doktor Honoris Causa dalam ‘Islamic Banking’ dari UIN
Syarif Hidayatullah, Jakarta. Jabatan sekarang : Ketua
Kehormatan
Asosiasi
Bank
Syariah
Indonesia
(ASBISINDO) sejak 2012.
Posisi Penting Sebelumnya: Presiden Direktur, Bank Jabar
Banten Syariah ((2012-14) dan President Diretur, Bank
Muamalat Indonesia (1999-2009). Bergabung dengan PT
MBK Ventura awal tahun 2015.

Nahruddin Alie
Commissioner
S2 “Human Settlement Development Planning”, Asian
Institute of Technology (AIT) Bangkok, Thailand.
Pengalaman : National Officer UNIDO, Jakarta dan Staf
Dept. Perindustrian Jakarta. Bergabung dengan PT MBK
Ventura tahun 2007.
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Benny Stefanus Kosinda
Independent Commissioner & Chair, Audit & Risk
Committee
S2 Ekonomi Pertanian, Akuntansi dan Keuangan,
University of New England, Australia.
Pengalaman: Pensiun sebagai Senior Officer ADB,
Manila; Sebelumnya bekerja di World Bank, GTZ dan
IFC di Indonesia dan sebagai Auditor Price Waterhouse
Jakarta.
Bergabung dengan PT MBK Ventura tahun 2007.

Ria Budiweni Sumiati Pardede
Komisaris (Utusan IFC)
Master

of

Business

Administration,

De

Montfort

University, United Kingdom.
Pengalaman: Associate Senior Resource, Dunamis
Organization

Services

(2002-2018);

Komisaris

Independen, PT. ICB Bank Bumiputera Tbk (2009-2014);
Komisaris Independen, PT. Bank Pikko Tbk (2002-2003);

Compliance, Legal and HR Director, PT. Bank Danamon
Indonesia Tbk (1991-2002); Second Vice President, The
Chase Manhattan Bank, NA-Jakarta Branch (19761991).
Bergabung dengan PT MBK Ventura tahun 2019.
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Dewan Pengawas Syariah
Sebagaii Lembaga Keuangan Non

Dewan Pengawas Syariah adalah

Bank (LKNB) yang menjalankan

badan

bisnis

direkomendasikan

oleh

prinsip syariah, PT MBK Ventura

Syariah

(DSN)

memiliki Dewan Pengawas Syariah

Ulama Indonesia (MUI), bertugas

(DPS). Dewan Pengawas Syariah

mengawasi semua fatwa Dewan

secara

Syariah

keuangan

berdasarkan

independen

memberikan

bertugas

nasihat

dan

rekomendasi kepada direksi serta
mengawasi kegiatan

independen

Nasional

yang
Dewan
mjelis

Nasional

yang

diimplementasikan dengan baik di
Lembaga Keuangan Syariah.

perusahaan

agar sesuai dengan prinsip syariah.

Berikut adalah Dewan Pengawas Syariah PT MBK Ventura
Dr. Zainulbahar Noor
Ketua
Doktor di bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah,

Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Jakarta.
Masih menjabat sebagai Wakil Ketua, Badan Amil Zakat
Nasional (Baznas) Indonesia(Baznas)
Pengalaman:

Ambassador

Extraordinary

and

Plenipotentiary, Jordan and Palestine (2009-2012),
Direktur

Utama,

dan

Komisaris,

Bank

Muamalat

Indonesia (1991-1996, 1996-2006),dst.
Bergabung dengan PT MBK Ventura pada tahun
2016.
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Prof. Dr. Euis Amalia, M.Ag
Anggota
S3 Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri, Jakarta.
Pengalaman:

Wakil

Direktur,

Pusat

Studi

dan

Pengembangan Ekonomi Islam, dan Pembicara dalam
micro-economics and macro-economics Islam, UIN
Jakarta.

Anggota

Dewan

Pengawas

Syariah

di

beberapa Perusahaan.
Bergabung dengan PT MBK Ventura pada tahun
2011.
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Jajaran Direksi PT MBK Ventura
Shafiq Dhanani
Presiden Direktur & Pendiri
D.Phil. Development Economics, Oxford University, UK.
Pengalaman: Konsultan di beberapa organisasi
Internasional seperti UNIDO, FAO, WFP, ILO, Bank Dunia
dan ADB di Afrika dan Asia. Mengajar di Universitas
Erasmus,
Belanda,
1988-89.
Pendiri,
Ganesha
Microfinance Foundation.
Sebelum mendirikan usaha kegiatan keuangan mikro,
beliau berpengalaman 15 tahun di Indonesia, bekerja
dengan Kementrian Tenaga Kerja, Pertanian, Industry,
Pendidikan dan Bappenas. Pendiri PT MBK Ventura
pada 2003.
Achmad Ramdani
Wakil Direktur Utama, Operasional
Sarjana Ekonomi, Universitas Krisna Dwipayana,
Jakarta.
Pengalaman: 17 tahun di Bank Anrico, mulai sebagai
Credit Analyst dan posisi terakhir sebagai Kepala
Bagian Operasional, yang membawahi 30 cabang
diseluruh Indonesia.
Pertama kali bergabung dengan MBK, menduduki
posisi sebagai Manajer Operasional, kemudian
menjadi Manajer Keuangan, lalu dipromosikan menjadi
Direktur Operasional pada awal 2015, dan menjabat
sebagai Wakil Direktur Utama pada tahun 2019
Bergabung dengan PT MBK Ventura pada 2008.

Elizabeth Sweeting (Liz)
Direktur dan Co-Founder
Ph.D. dalam bidang Pendidikan, Sussex University, UK.
Pengalaman: Konsultan di beberapa organisasi
Internasional (British Council, Bank Dunia dan ADB di
Asia & Afrika). 15 tahun.
Pengalaman di Indonesia, bekerja di Departemen
Pendidikan. Pendiri, Ganesha Microfinance Foundation.
Bergabung dengan PT MBK Ventura pada 2007.
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Prawoto
Direktur Kepatuhan / Corporate Secretary
S1 Akuntansi, Universitas Indonesia, Jakarta.
Pengalaman:
Sebelumnya
menjabat
sebagai
Manager Akunting dan keuangan PT. Ancora
Indonesia Resources Jakarta selama 3 tahun;
Kepala Divisi di Bank Indovest, Jakarta selama 11
tahun; Wakil Kepala Cabang di Bank Pinaesaan,
Jakarta, selama 8 tahun; dan Manager Audit di
Capelle Tuanakotta & Co., public accounting firm
selama 3 tahun.
Bergabung dengan MBK sebagai Manager
Keuangan sebelum dipromosikan menjadi Direktur
Keuangan pada November 2011.
Bergabung dengan PT MBK Ventura pada 2011.

Susanti Gandaatmaja (Santi)
Direktur HRD & Administrasi
Sarjana Muda Ekonomi – Universitas Borobudur.
Santi bergabung dengan MBK sebagai Account Officer,
dipromosikan menjadi Kepala Kantor Perwakilan
kemudian
Area
Supervisor,
dan
selanjutnya
dipromosikan menjadi Manajer Expansi. Pindah ke
kantor pusat, Santi menjadi Kepala Personalia. Pada
Maret 2011, Santi dipromosikan menjadi Direktur, HRD
dan Administrasi.
Bergabung dengan PT MBK Ventura pada 2003.
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Tim Manajemen PT MBK Ventura
Chrismanto Saragih
Kepala Bagian Risiko
Magister Kenotariatan, Universitas Pelita Harapan, Jakarta.
Master of Business Administration, Baldwin Wallace University,
Berea, Ohio, USA.
Pengalaman: SVP-Business Development, PT Bank Andara;
President Director, PT Bank Universal; SVP-Head of Consumer
Credit, PT. Bank DBS Indonesia; VP-Head of Credit Initiation,
Bank International Indonesia; dan VP-Consumer Risk Head,
ABN AMRO Bank Indonesia.
Bergabung dengan PT MBK Ventura tahun 2017.

Jatnika
Kepala Bagian Informasi & Teknologi
S1 Teknik Elektro, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Jatnika telah bekerja di Jambi selama dua tahun sebagai
staff lapangan. Kemudian bergabung dengan MBK Sebagai
MIS Staff. Kemudian pada tahun 2010 di promosikan menjadi
Wakil Manager MIS, dan pada tahun 2011 dipromosikan
menjadi Kepala bagian MIS, dan selanjutnya menjadi Kepala
Bagian Informasi dan Teknologi pada tahun 2018.
Bergabung dengan PT MBK Ventura pada 2008.

Ilham Ismail
Kepala Bagian Keuangan
S1 Ekonomi Universitas Indonesia.
Pengalaman: Staff Akunting di PT Astakona Grahatama,
Asisten Senior di Akuntan Publik Riza, Wahono dan Rekan,
Senior-2 di Akuntan Publik Kanaka Puradireja, Manager
Internal Audit dan Compliance di PT Carrefur Indonesia.
Kemudian bergabung dengan MBK pada tahun 2012 sebagai
Wakil Kepala Bagian Keuangan kemudian pada tahun 2019
di promosikan menjadi Kepala Bagian Keuangan.
Bergabung dengan PT MBK Ventura pada 2012.
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Villy Melawati
Wakil Direktur Operasional (Konven)
Lulusan sarjana Peternakan, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Villy pertama kali masuk MBK sebagai Wakil Kepala Cabang,
kemudian secara berturut-turut dipromosikan menjadi Kepala
Cabang, Supervisor dan Area Regional Manager. Pada tahun
2017 dipromosikan menjadi Wakil Direktur Operasional
(Konven).
Bergabung dengan PT MBK Ventura pada tahun 2006.

Wieda Widya
Wakil Direktur Operasional (Syariah)
Lulusan sarjana Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Wieda pertama kali masuk MBK sebagai Wakil Kepala
Cabang, kemudian secara berturut-turut dipromosikan
menjadi Kepala Cabang, Supervisor dan Area Regional
Manager. Pada tahun 2019 dipromosikan menjadi Wakil
Direktur Operasional (Syariah) .
Bergabung dengan PT MBK Ventura pada tahun 2005.
Edwin Osfan
Kepala Internal Audit
S1 Akutansi, Universitas Gajah Mada , Yogyakarta.
Pengalaman: Bekerja selama 11 tahun di PT. Mega Auto
Finance, Jakarta posisi sebagai internal audit.
Bergabung dengan MBK pada Juli 2019 sebagai wakil
Kepala Internal Audit, kemudian dipromosikan menjadi
Kepala Internal Audit pada 2021.
Bergabung dengan PT MBK Ventura pada tahun 2019.

Asriany (Ria)
Kepala Akunting
S1 Akutansi, Universitas Mercu Buana, Jakarta.
Bergabung dengan MBK sebagai Staff Akunting, kemudian
dipromosikan menjadi Supervisor Akunting pada 2008.
Kemudian menjadi Kepala Bagian Akunting pada 2010.
Bergabung dengan PT MBK Ventura pada tahun 2005.
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Sistem Manajemen Resiko
Dalam

menjalankan

fungsi

Sementara

itu, untuk

memitigasi

intermediasinya, PT MBK Ventura

risiko fokus bisnis melayani

senantiasa

nasabah

mengedepankan

pentingnya

penerapan

langkah-

melalui

berpenghasilan
modal

kerja

dan

tanpa

langkah manajemen risiko yang hati-

jaminan.

hati,

pencegahan

resiko

pembiayaan

bermasalah

melalui

pendekatan.

melalui

pengukuran,

proses

identifikasi,

pemantauan

dan

Kami

rendah

mengupayakan

pengendalian risiko serta melalui

Pendekatan ini disebut “Know Your

sistem Informasi Manajemen Risiko.

Customer”

(KYC)

dilaksanakan

Kami

berkomitmen

memastikan
kegiatan

untuk

sebaik-baiknya

oleh

staff kami dilapangan.

kesinambungan

operasional

dan

bisnis

Perusahaan dalam situasi kontinjensi
serta memiliki Business Continuity
Management

yang

dan

Contingency

Ada

beberapa

dilakukan

staff

yang

dilapangan

dalam menentukan kelayakan calon

nasabah seperti :
Identitas

Funding Plan.

oleh

tahapan

/

Identifikasi

Resmi

Calon Nasabah

Pendekatan atau Pencegahan
PT MBK Ventura berkomitmen untuk
menerapkan
pencegahan
pencegahan
mengedepankan

pendekatan
atau

prinsip
dengan
tindakan

pencegahan pada setiap risiko yang
teridentifikasi.

Semua calon nasabah MBK harus

menunjukkan dokumen asli, resmi
yang sah dan memiliki foto sendiri
dan

suami

untuk

membuktikan

identitas dan alamat. Dokumen yang
dapat digunakan meliputi:
a.

Kartu Keluarga (KK)

b.

Kartu Tanda Penduduk (KTP)

c.

Kartu

Tanda

Penduduk

Sementara (Resi)
66

Jika diterima sebagai nasabah MBK,

Ketiga dokumen di atas menjelaskan

nasabah harus memberikan fotokopi

dengan

dokumen dan Account Officer (AO)

identitas dan alamat nasabah.

akan

membandingkannya

baik

dan

benar

tentang

dengan
AO

AO akan memverifikasi rumah dan

menandatangani salinannya sebagai

statusnya dengan mewawancarai

bukti kesesuaian dengan dokumen

tetangga atau kepala Desa.

dokumen

asli,

setelah

itu

asli.
PT MBK Ventura akan menyimpan
Jika ada dokumen yang diserahkan

salinan

sudah

nasabah dan dokumen pembiayaan

kadaluwarsa,

maka

dalam

dari

semua

dokumen

waktu 3 bulan

lainnya sebagai arsip selama 10

setelah pencairan, nasabah harus

tahun setelah nasabah keluar dari

memperbarui

program MBK.

dan

memberikan

dokumen asli dan salinannya ke PT

Hal ini sesuai dengan undang-

MBK Ventura untuk disetujui oleh AO.

undang perpajakan yang berlaku di

Jika Nasabah tidak memiliki KTP,

Indonesia

tetapi hanya KTP sementara (RESI),

maka nasabah wajib memiliki KTP
permanen

sebelum

menerima

pembiayaan berikutnya dalam waktu
12 bulan sejak pembiayaan pertama.

Melalui pendekatan tersebut, kami

dapat mengenal nasabah sehingga
kualitas kredit dapat dikelola dengan
baik.

AO akan membantu nasabah untuk
memproses

KTP

di

kantor

desa

setempat.
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Pencegahan dan Peniadaan
Penipuan (fraud)

Berikut merupakan bentuk-bentuk
pelatihan yang telah
diselanggerakan untuk karyawan :

PT MBK Ventura berkomitmen penuh
untuk mencegah terjadinya tindak
pidana

fraud

merugikan
melalui

yang

berpotensi

reputasi

perusahaan

penerapan

system

pengendalian fraud.
Sebagai

bagian

dari

upaya

Training Zoom meeting
syariah dan MIS
Departemen

pengendalian fraud, PT MBK Ventura
telah menyelenggarakan pelatihan
anti fraud bagi seluruh karyawan.
Pelatihan -pelatihan tersebut meliputi
pelatihan awal yang dipimpin oleh
tiap -

tiap

kepala cabang,

lalu

refreshment training yang diadakan

Training pembekalan staff

setiap 3 bulan oleh SPV wilayah.

Pelatihan dan komunikasi mengenai
kebijakan dan strategi anti fraud telah
dilaksanakan untuk seluruh anggota
dewan tata kelola termasuk kepala

divisi, direksi, dan dewan komisaris.

Training pembekalan staff
mengenai laporan
transaksi mencurigakan
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Training laporan keuangan keberlanjutan

Pada akhir tahun 2021, Perusahaan telah melaksanakan training
mengenai laporan keuangan keberlanjutan 2020 yang telah diikuti oleh
sebagian besar karyawan. Mengingat masih dalam kondisi pandemi,

maka training dilakukan secara online / zoom meeting.

Training ini merupakan salah satu pencapaian program jangka pendek
1 tahun yang telah direncanakan oleh perusahaan.
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PT MBK Ventura juga melakukan

Ada beberapa media pemberitaan

berbagai pendekatan dan kontrol

antara lain: hotline, email, surat

atas

dan laporan langsung (walk in).

sumber

daya

manusianya

dengan mengenali dan memantau

Media

karakter dan perilaku karyawan

mudah

(kenali karyawan anda) termasuk

karyawan / pelapor. Semua laporan

menerapkan

yang didukung bukti awal yang sah

rotasi,

penugasan

tersebut
diakses

dapat

dengan

oleh

semua

kembali, cuti wajib serta melakukan

mengenai pelanggaran tersebut

pembinaan dan konseling secara

harus segera ditanggapi melalui

rutin. Kami juga melakukan audit

penyelidikan yang intensif.

mendadak

secara

menyediakan

berkala,

proses

dan

whistle

Apabila

ditemukan

adanya

blowing media untuk melaporkan

pelanggaran, maka akan diproses

semua hal seperti dugaan korupsi

dan diberikan sanksi berat, mulai

atau dugaan penipuan.

dari pemutusan hubungan kerja

Sistem Manajemen Whistle Blowing
Sebagai

bagian

dari

hingga proses hukum.

pelaksanaan

kebijakan pencegahan dan penegakan
yang tegas terhadap kasus-kasus fraud,
PT MBK Ventura menyediakan media
pelaporan Whistle Blowing di nomor Hot
line 0857 80 200 555. Tujuan dari

penyediaan proses ini adalah untuk
mendorong partisipasi karyawan dan

0857 80 200 555

pihak lain untuk melaporkan, mencegah
atau menangani pelanggaran terkait

fraud secara efektif dan efisien.
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BAB
6
Produk dan layanan yang
bertanggung jawab
PT MBK Ventura berkomitmen menyediakan modal
kerja kepada sebanyak mungkin perempuan dari
keluarga berpendapatan rendah di Indonesia yang
belum memiliki akses ke Bank khususnya mereka
yang tinggal di desa-desa dan pinggiran kota kecil,
secara adil, jujur, transparan, tepat waktu dan
efisien.

Dengan memberikan pembiayaan kepada
perempuan yang sudah memiliki maupun yang

sedang merintis usaha kecil, kami berharap dapat
tercipta lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.
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Produk dan layanan yang bertanggung jawab
PT MBK Ventura menyadari betapa pentingnya posisi nasabah dalam
menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis. Kami meyakini bahwa
ketersediaan modal kerja merupakan senjata yang paling efektif dalam
memerangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Asumsi yang
mendasari hal tersebut adalah bahwa masyarakat berpenghasilan rendah
telah mengembangkan daya juang dan bersedia untuk bekerja keras
untuk

mengatasinya.

menumbuhkan

Perusahaan

kepuasan

nasabah

berkomitmen
secara

penuh

maksimal

untuk

sekaligus

memperkuat hubungan mereka dengan perusahaan.
Dalam menjalankan usahanya Kebijakan Pembiayaan (Kredit) yang
dikeluarkan oleh PT MBK Ventura yang memerlukan pengkinian dan

persetujuan secara berkala dari Direksi. Setiap kebijakan telah melalui
penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang meliputi pendapat
dari Pengawas Syariah untuk memastikan kepatuhannya terhadap prinsip
konvensional dan syariah. Kebijakan terkait lainnya juga telah diperbarui
dan ditinjau secara berkala.
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Kebijakan-kebijakan produk dan layanan PT MBK Ventura
Pembiayaan Modal Kerja (MKK) diberikan kepada nasabah
agar digunakan untuk tujuan produktif yang pada akhirnya
dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan memperbaiki

taraf hidup keluarga.

Pembiayaan untuk Pengadaan dan/atau Peningkatan Fasilitas
Air dan Sanitasi (PAS) perusahaan berikan karena

masih

banyak ditemukan nasabah yang belum memiliki fasilitas air
dan sanitasi yang layak serta cukup baik.

Pembiayaan untuk perbaikan tempat usaha (GRAMI), 75%
nasabah kami berprofesi sebagai pedagang baik yang
berdagang dirumah maupun yang berkeliling. Akan tetapi
rumah sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berjualan
masih cukup banyak yang kurang higienis dan layak sehingga
perlu renovasi atau perbaikan.

Untuk PAS dan GRAMI baru mulai

dijalankan pada tahun

2017 dan 2018 yang lalu dalam bentuk pilot project. Selama
ini MBK telah bekerjasama baik dengan Water Org dan Water

Equity terkait pendanaan, technical assistance, dan pelatihan
mengenai produk PAS dan GRAMI.

Bahkan beberapa staff

lapangan kami telah memperoleh technical skill hasil pelatihan
tersebut. Kerjasama ini akan lebih ditingkatkan pada periode
tahun 2021 dan seterusnya sesuai kebutuhan.
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Kebijakan-kebijakan produk dan layanan PT MBK Ventura
Pembiayaan untuk pinjaman darurat (PD) kami berikan kepada
nasabah-nasabah yang terkena dampak bencana atau sakit
parah sehingga mengakibatkan mereka tidak dapat melakukan

kegiatan usahanya dan pada akhirnya dapat mengurangi
kemampuan ekonomi mereka untuk bertahan hidup dan
menyelesaikan kewajibannya kepada MBK.
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Perkembangan penyebaran wabah virus Covid-19 secara

nasional bahkan global telah berdampak secara langsung
terhadap pelaksanaan aksi keuangan keberlanjutan. Dalam
menghadapi pandemic Covid-19 PT MBK Ventura tetap fokus
menjalankan program dan produk yang sudah berjalan pada
tahun sebelumnya dengan tetap mengedepankan protokol
kesehatan dan prinsip kehati-hatian.
Untuk menjaga keberlangsungan dan optimalisasi usaha ditengah pandemik
COVID-19 yang masih berlangsung, PT MBK Ventura perlu menetapkan kebijakan
dan prosedur serta mengambil tindakan-tindakan sebagai strategi untuk

mengatasi dampak penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19). Dimulai
dari pengklasifikasian nasabah dan program yang diberikan kepada nasabah yang
terdampak Covid-19.
Klasifikasi nasabah yang terdampak Covid-19
Tipe dan jenis usaha ultra mikro yang dijalankan nasabah/mitra MBK
adalah mayoritas atau sekitar 75-80% berdagang / berjualan produk yang
mirip seperti: menjual makanan keliling, warung kelontong kecil dirumah,
dan menjual sayur mayur dirumah. Karena jenis usaha yang mirip satu
dengan lainnya maka bagi hasil yang MBK kenakan kepada para nasabah
/ mitra juga disamakan.

Mengingat tipe dan jenis usaha yang hampir sama maka dapat dikatakan
hampir semua nasabah / mitra PT MBK Ventura terkena dampak
penyebaran COVID 19. Sehingga kami tidak bisa mengelompokkan
mereka secara kluster tertentu ini.

Maka pengklasifikasian yang akan dilakukan hanya melalui:
a. Terdampak secara langsung atau tidak langsung
b. Wilayah PSBB atau bukan.
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Program yang diberikan PT MBK Ventura kepada nasabah yang
terdampak covid-19

a.

Moratorium yaitu menunda pembayaran kewajiban angsuran, baik
pokok dan bagi hasil, untuk beberapa bulan. MBK memberikan
skema ini

biasanya

diberikan terhadap nasabah yang terkena

dampak alam. Dan kriteria lainnya sebagai berikut:
• Nasabah / mitra atau keluarga nasabah / mitra yang tinggal dalam 1
rumah yang dinyatakan positif Covid 19 yang dapat dibuktikan
kebenarannya, misalnya dengan adanya surat keterangan dari
klinik

atau

rumah

sakit

atau

bukti

yang

dapat

dimana

aparat

lockdown

total

dipertanggungjawabkan.
• Wilayah

(RT,

pemerintahan

RW,

Desa

setempat

atau

Kecamatan)

memberlakukan

diwilayahnya karena kasus positif Covid 19, hal ini juga dapat
dibuktikan kebenarannya.

• Nasabah/mitra atau suami (Penanggung Jawab) yang usahanya
terdampak akibat Covid 19 sehingga menyebabkan tidak ada
penghasilan sama sekali, Kepala Cabang (KC) melakukan survey
untuk memastikan benar-benar kondisinya

b.

Reskedule yaitu memperkecil jumlah pembayaran angsuran, baik
pokok dan bagi hasil, setiap minggu/2minggu/bulannya dengan
memperpanjang tenor pembiayaan sampai dengan maksimum 250
minggu.
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c.

Memberikan pembiayaan baru atau recovery loan.
pembiayaan

baru

kepada

nasabah

yang

Pemberian

terkena

dampak

penyebaran COVID-19 harus dilakukan berdasarkan analisis
Pembiayaan yang memadai sehingga dapat memberikan keyakinan
atas itikad baik, kemampuan, dan kesanggupan nasabah/mitra
untuk melunasi pembiayaannya sesuai yang diperjanjikan.

d.

Restrukturisasi pembiayaan pada unit usaha syariah dengan akad
bagi hasil/mudharabah mengikuti point huruf a dan b. Khusus
pembiayaan dengan akad jual beli/murabahah dapat dilakukan
dengan memperpanjang tenor tanpa mengubah sisa kewajiban
yang harus dibayarkan oleh mitra.

Untuk membantu nasabah / mitra terdampak karena penyebaran COVID

19 ini maka skema yang akan diberikan dapat mencakup salah satu
dan/atau gabungan 4 (empat) opsi diatas.
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PT MBK Ventura akan tetap memberikan pembiayaan kepada para nasabah
/ mitra terhitung mulai bulan Juni 2021 dengan kategori sebagai berikut:
a. Pembiayaan Baru / Recovery Loan: sebagai bagian dari restrukturisasi,

pembiayaan baru akan diberikan kepada para nasabah / mitra yang
terdampak penyebaran COVID 19 dan tidak memiliki kemampuan
membayar tetapi usahanya berpotensi untuk bangkit. Pembiayaan ini
belum dijalankan.

b. Pembiayaan Normal: akan diberikan kepada nasabah/mitra yang
terdampak penyebaran COVID 19

akan tetapi masih memiliki

kemampuan membayar angsurannya dan dibuktikan dengan pembayaran
yang lancar.

Sebagai salah satu mitigasi risiko maka MBK akan melakukan verifikasi
fasilitas pembiayaan yang dimiliki nasabah / mitra melalui SLIK. Dan bagi
hasil yang dikenakan tetap seperti saat ini yaitu 20% / flat / tahun.
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Perlindungan dan penanganan pengaduan konsumen
PT MBK Ventura berkomitmen untuk melindungi nasabah dan privasinya
serta

mengoptimalkan

kepuasan

nasabah.

Kami

memiliki

saluran

pengaduan untuk menawarkan solusi langsung kepada nasabah sebagai

bagian dari tanggung jawab perusahaan.

Nasabah dapat menghubungi Hotline PT MBK Ventura di nomor
085780200555. Nomor Hotline dicetak pada buku setoran nasabah,
sehingga memudahkan nasabah dalam menanyakan hal atau pun
menyampaikan keluhan mereka.

Laporan Hotline PT MBK Ventura
60000
50000

47879

40000
30000
20000

15378

10000
0
2019

27 1012

38 466

2020

2021

Keluhan

Informasi
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Ibu Suniti adalah salah
satu contoh dari banyak
nasabah

MBK

yang

mencapai sukses dalam
kegiatan usaha mereka.
Lahir pada tahun 1969,
nasabah ini hanya bisa
sekolah sampai kelas
enam SD.

Sebelum bergabung dengan MBK, Suniti menjual nasi goreng dan
gorengan di depan sekolah. Ketika MBK masuk ke desanya pada tahun
2004, Ibu Suniti langsung daftar dan bergabung membentuk sebuah
kumpulan. Meskipun lokasi pertemuan kumpulan cukup jauh dari rumah
serta lokasi usahanya, tetapi dia mempunyai motivasi utama untuk
bergabung MBK yaitu tidak ada jaminan untuk meminjam di MBK. Serta

staf MBK memberikan layanan yang baik dan juga ramah.

Jumlah pinjaman pertamanya sebesar Rp 500.000 (USD 55), yang ia
gunakan untuk menambah modal usahanya. Setiap tahun, usahanya
berkembang, saat ini ia menjalankan usaha yaitu menjual air bersih dalam
galon serta menjual alat tulis, mainan dan aksesoris wanita. Setiap hari
Suniti dapat menabung Rp. 50.000 ($ 5.5). Dari tabungannya, Ibu Suniti
mampu menyekolahkan tiga anaknya.
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BAB
7
Mengelola dan mengembangkan
sumber daya manusia
Sebagai aset terpenting dan pemangku
kepentingan strategis dalam mencapai
tujuan bisnisnya, PT MBK Ventura
berkomitmen penuh untuk mengelola
sumber daya manusia dengan membangun
kompetensi dan memberikan peluang
pertumbuhan.
PT MBK Ventura juga berkomitmen penuh
untuk melakukan review kinerja secara
transparan dan memberikan fair
remunerasi untuk karyawannya.
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Komitmen dan kebijakan umum
PT MBK Ventura percaya bahwa

Perusahaan

menyediakan

sumber daya manusia adalah asset

pelatihan

dan

pengembangan

terpenting karena perannya dalam

kompetensi

sejak

hari

mendorong

karyawan

pengembangan

operasional,
mencapai

dan

bisnis,

mitra

Tujuan

untuk

Pembangunan

Keberlanjutan

remunerasi

yang

pertama

selain
sesuai

paket
dengan

kinerja.

(Sustainable

Development Goals). Mereka adalah

pembangkit

bekerja,

program

tenaga

memungkinkan

listrik

jutaan

a. Memaksimalkan tenaga kerja lokal

yang

PT MBK Ventura mempromosikan

nasabah

penggunaan tenaga kerja lokal, yang

mencapai impian mereka.

memiliki pemahaman yang lebih baik
tentang

adat

istiadat

setempat

PT MBK Ventura memandang sumber

memungkinkan interaksi yang lancar

daya

dengan pelanggan masa depan dan

manusia

sebagai pemangku

kepentingan yang bertanggung jawab
atas

kelangsungan usahanya

dan

harapan yang harus dipenuhi.

saat ini.
Dengan memperkerjakan karyawan
dari tenaga kerja lokal, hal ini dapat
menciptakan

Kami
sumber

berfokus
daya

pada

pengelolaan

manusia,

untuk

serta

lapangan

mengurangi

kerja

baru
tingkat

pengangguran di wilayah setempat.

mengenali dan memitigasi risiko bisnis
serta memastikan pertumbuhan dan
perkembangan bisnis Perusahaan.
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b. Kesempatan yang sama
PT MBK Ventura berkomitmen penuh untuk memberikan kesempatan yang
sama bagi setiap karyawan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki,
tanpa membedakan suku, ras, usia, latar belakang, agama, dan jenis
kelamin. Penerapan prinsip kesetaraan secara konsisten ditegaskan dalam
laporan tahun ini, tidak ada klaim diskriminasi atas dasar etnis, ras, agama,
dan gender disetiap tingkatan.
Hampir 99% karyawan di PT MBK Ventura adalah perempuan. Hal ini
berkaitan dengan adanya kegiatan usaha memberikan modal kerja kepada
kaum perempuan demi masa depan yang lebih baik.

“Bersama PT MBK Ventura,
Kita tumbuh dan berkembang,
demi masa depan yang lebih
baik”
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Karyawan berdasarkan spesifikasi :
a. Karyawan berdasarkan gender

2021

2020

2019

5.727

5.886

5.726

65

62

65

Wanita

Pria

b. Karyawan menurut wilayah
Wilayah

2021

2020

2019

Wanita

Pria

Wanita

Pria

Wanita

Pria

475

65

504

62

601

65

2.367

-

2.589

-

2.630

-

Jawa Tengah

929

-

1.033

-

1.174

-

Jawa Timur

1159

-

1.225

-

1.227

-

Sumatera

797

-

535

-

237

-

5.727

65

5.886

62

5.726

65

Banten
Jawa Barat

Total
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c. Karyawan menurut jabatan

Jabatan

2021
Wanita

Pria

Dewan Komisaris

1

4

Dewan Pengawas Syariah

1

1

Presiden Direktur

-

1

Direktur

2

2

Wakil Direktur

2

-

Kepala Divisi

2

4

Wakil Kepala Divisi

4

2

Asisten Regional Manager

16

-

Supervisor

120

-

Kepala Cabang

762

-

Staff

4.817

51

TOTAL

5.727

65

d. Karyawan menurut status pekerjaan

Status

2021
Wanita

Pria

Tetap

4954

65

Tidak/belum tetap

773

-

5.727

65

Total
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Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia
Mempekerjakan karyawan

Mayoritas karyawan di PT MBK Ventura adalah karyawan lokal. Hal
tersebut selain dapat mengurangi tingkat pengangguran di wilayah
masing-masing, serta dapat menciptakan lapangan kerja baru.
Pada tahun 2021, PT MBK Ventura telah mempekerjakan karyawan
sejumlah 5.792 orang.

Karyawan baru dipekerjakan berdasarkan wilayah
Wilayah

2021

2020

2019

Banten

226

139

165

Jawa Barat

107

557

620

Jawa Tengah

103

250

284

Jawa Timur

150

403

312

Sumatera

469

350

100

1.055

1.699

1.481

Total

Karyawan baru harus menyelesaikan program orientasi terlebih dahulu

sebelum mereka siap menjalankan peran dan tanggung jawab nantinya.
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Pelatihan dan Pengembangan
PT MBK Ventura memberikan program pelatihan dan pengembangan
bagi setiap karyawan. Ini mendorong semua karyawan, tanpa

kecuali,

untuk

lebih

meningkatkan

kompetensi

mereka

dan

memajukan karir mereka. Perusahaan memberikan kesempatan
yang terbuka dan setara bagi setiap orang untuk mengikuti program
pelatihan. Program - program tersebut tidak hanya terdiri dari
pelatihan

internal dan eksternal, tetapi

juga

bantuan

untuk

memungkinkan setiap karyawan membuka potensi yang lebih besar.

Penilaian Kinerja
PT MBK Ventura secara rutin melakukan review kinerja karyawan di
setiap level setiap enam bulan. Review kinerja digunakan untuk
menentukan

secara

strategis

kemajuan

karir

karyawan

dan

mengelola kinerja perusahaan.
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Paket Remunerasi
PT MBK Ventura menerapkan kebijakan remunerasi berdasarkan level
gaji untuk memastikan keseimbangan antara posisi, tugas dan tanggung
jawab individu. Selain manfaat khusus, paket tersebut mencakup
tunjangan seperti Tunjangan Keagamaan (THR), asuransi kesehatan,
iuran pensiun, dan cuti berbayar sebagaimana diwajibkan oleh undang undang. Kami berkomitmen untuk memberikan gaji pokok yang lebih

tinggi untuk posisi entry level dibandingkan Upah Daerah (UMR). Gaji
dasar ditinjau dan disesuaikan dari waktu ke waktu.
Paket remunerasi untuk setiap karyawan hanya didasarkan pada
penilaian peringkat, kompetensi, dan kinerja.

Perusahaan juga

memberikan tunjangan lainnya bagi karyawan yang mendapatkan tugas
diluar daerah/pulau.

Cuti Tahunan dan Cuti Melahirkan
a. Cuti tahunan

Perusahaan memberikan total cuti tahunan sebanyak 16 hari, dan
secara otomatis akan dipotong 8 hari menjadi cuti bersama pada saat
libur Hari Raya Idul Fitri. Cuti dapat diperoleh apabila karyawan telah
memasuki masa kerja 1 tahun.
b. Cuti melahirkan
Perusahaan memberikan total cuti melahirkan selama 3 bulan untuk
karyawan perempuan dan jaminan kembali bekerja setelah masa cuti
berakhir. Selama

cuti tersebut,

Perusahaan

tetap membayar

remunerasi karyawan dan tunjangan lainnya.
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Karyawan yang telah habis masa istirahat
melahirkan tidak boleh langsung mengundurkan
diri dari pekerjaannya. Karyawan harus bekerja
selama

3

(tiga)

bulan

setelah

istirahat

melahirkan, atau mengembalikan gaji selama 3

(tiga) bulan istirahat.

Karyawan

perempuan

keguguran

kandungan

yang

mengalami

berhak

memperoleh

istirahat 1,5 bulan, atau sesuai dengan

surat

keterangan dokter kandungan / bidan, dan
berhak mendapat upah penuh.
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BAB
8
Kegiatan sosial untuk nasabah
(corporate social responsibility)

Dimasa pandemic Covid-19 yang belum

berakhir, kami mengajak masyarakat
dan nasabah bekerja keras dalam
melawan dan memutus rantai
penyebaran Covid-19 dengan tetap
menjaga protokol kesehatan, demi
terciptanya kesejahteraan dan
masa depan yang lebih baik.
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PT MBK Ventura memperhatikan
kondisi sosial akibat bencana yang
terjadi, seperti banjir, longsor, angin
puting beliung dan lainnya yang

kerap melanda berbagai wilayah di
Indonesia.
Sepanjang

tahun

2021,

kami

Program CSR pemberian
bantuan nasabah korban
kebakaran cabang Panarukan

berusaha meringankan beban para

korban. Bantuan diberikan dalam
bentuk

uang

tunai

dan

barang

kebutuhan

pokok,

hingga

keterlibatan

langsung

dalam

program tanggap darurat bencana
yang dikoordinasikan dengan Badan
Penanggulangan

Bencana

setempat.

Program CSR pemberian
bantuan nasabah korban
kebakaran cabang Panarukan

Program CSR
pemberian bantuan
nasabah korban angin
puting beliung

Program CSR
pemberian bantuan
nasabah korban angin
puting beliung
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Selain memberikan bantuan selama pandemic Covid-19, kami juga
memberikan bantuan kepada masyarakat setempat untuk mengurangi
masalah sosial yang timbul. Beberapa program Corporate Responsibility
Social (CSR) yang dilakukan PT MBK Ventura bertujuan agar terciptanya
lingkungan dan kesehatan yang lebih baik.
Berikut merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat dan

pemerintah setempat demi tercipta lingkungan yang sehat dan lebih baik
ditempat tinggal mereka :

Program CSR pemberian 18
sak semen untuk perbaikan
kantor Apsedi di Desa
Karangunggal

Program CSR penyerahan
15 unit tempat cuci tangan
di Kecamatan Tambun
Utara Bekasi

Program CSR pembelian
alat2 olah raga di cabang
Limbangan garut

92

Selain itu, sepanjang tahun 2021 PT MBK Ventura juga memberikan
bantuan kepada masyarakat yang berdampak pandemic. Kami juga
bekerja sama dengan masyarakat daerah setempat serta tenaga
kesehatan

dalam

pengadaan

sarana

untuk

memutus

rantai

penyebaran Covid-19.
Berikut merupakan bantuan yang diberikan PT MBK Ventura kepada
masyarakat dan pemerintah setempat demi memutus rantai covid-19:

Program CSR bantuan
pengadaan tempat cuci
tangan di Desa Srimahi

Program CSR bantuan
pengadaan tempat cuci
tangan di Desa
Sukamaju

Program CSR bantuan
korban banjir di Desa
Cihanjuang

Program CSR bantuan
pengadaan tempat cuci
tangan di Koramil
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BAB
9
Partisipasi dalam pelestarian
lingkungan
PT MBK Ventura siap bersama
Pemerintah dalam membangun
lingkungan yang asri, hijau dan aktif
dalam mengkampanyekan
lingkungan konservasi.
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Komitmen dan kebijakan
Sebagai Lembaga Keuangan Non Bank (LKBN) yang beroperasi dengan
prinsip konvensional dan syariah, dengan segmen pasar khusus masyarakat

berpendapatan rendah, kami lebih sedikit meninggalkan jejak lingkungan
pada kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan dampak sosial. Meskipun
demikian, kami mendukung penuh pencapaian berbagai tujuan keberlanjutan
di bidang lingkungan yang dirumuskan dalam United Nations Sustainable
Development Goals.
Membina pelanggan prasejahtera yang produktif dalam merintis usaha yang
dapat meningkatkan taraf hidup namun berdampak signifikan terhadap upaya
pemulihan dan pelestarian lingkungan.

Operasi Hijau
PT MBK Ventura berkantor di Gedung Synergy kawasan Alam Sutera,
Tangerang. Ruang kantor di PT MBK Ventura menggunakan lampu LED
untuk menghemat listrik. Perusahaan mengoptimalkan cahaya alami dengan
tidak menggunakan lampu saat cuaca cerah, mematikan lampu dan AC saat
jam istirahat dan pulang kantor, serta menggulung tirai jendela dan
meminimalkan penggunaan blok partisi.
Meletakkan
hidup

beberapa

dibeberapa

tanaman

titik

lokasi

merupakan upaya dari manajemen
dalam mendukung operasi hijau di
ruang kantor dan memaksimalkan

ekoligi

serta

menurunkan

suhu

ruangan.
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Manajemen Energi
PT MBK Ventura mengelola energi
dengan mengatur kelistrikan pada
gedung

yang

digunakannya,

baik

kantor pusat maupun kantor cabang.

Kami
LED

menggunakan pencahayaan
yang

menerapkan

hemat

energi

system

penyesuaian

pencahayaan.

office

di

Penerapan

kantor

tidak

dan

green

hanya

mengurangi

emisi

karbon

dari

penggunaan

listrik

tetapi

juga

memangkas biaya operasional dalam
jangka panjang.
Energi management juga termasuk
pemantauan

dan

pengelolaan

konsumsi bahan bakar kendaraan
operasionalnya.

Mengurangi sampah plastik
dan rumah tangga
Manajemen menyediakan peralatan
makan dan minum untuk mengurangi

sampah

dan

peralatan

plastik.

Penyediaan air minum sesuai standar
yang ditetapkan oleh Kementerian
Kesehatan juga merupakan upaya
pelestarian lingkungan yang dilakukan
oleh perusahaan.
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Efisiensi Kertas dan Amplop Bekas
Bagi

manajemen,

penggunaan

kertas dan amplop bekas sangat
dianjurkan bagi keperluan internal.
Selain untuk menekan pengeluaran
operasional dalam penggunaan dan
pembelian kertas, hal ini juga dapat
mengurangi sampah rumah tangga
dan

juga

dapat

melestarikan

lingkungan yang berasal dari kayu.

Penyediaan P3K, Hand Sanitizer
dan APAR
Manajemen fokus terhadap kesehatan
dan

keselamatan

Penyediaan

kotak

karyawan.
P3K

sebagai

penunjang kesehatan bagi karyawan

apabila
sehat.

karyawan
Hand

dibeberapa
pemutus

merasa

sanitizer

titik
rantai

kurang

ditempatkan

sebagai

dukungan

Covid-19

yang

melanda seluruh negara.
APAR diletakkan dibeberapa titik

yang terlihat dan mudah dijangkau
jika terjadi hal yang tidak diinginkan
(kebakaran karna korsleting listrik,
dll).
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Indeks referensi
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51 / POJK.03.2017
No

Laporan Keberlanjutan PT MBK Ventura Berisi Informasi
tentang :

1

Deskripsi laporan keuangan keberlanjutan

2

Gambaran dari aspek kinerja keberlanjutan

Halaman
27

a. Aspek ekonomi
- Pendapatan

37

- Laba atau rugi bersih

37

- Produk ramah lingkungan

34

- Keterlibatan pihak lokal terkait proses bisnis keuangan
keberlanjutan

40

b. Aspek lingkungan

- Penggunaan energi (misalnya air dan listrik)

3

38,
95 - 96

- Pengurangan emisi

96

- Pengurangan limbah

96

Profil singkat
a. Visi, misi perusahaan

48

b. Nama, alamat, nomor telepon, email, dan situs web

44

c. Skala bisnis
- Total aset

37

- Jumlah karyawan

84

- Persentase kepemilikan saham

45

- Wilayah operasional

54
98

No

4

5

6

Laporan Keberlanjutan PT MBK Ventura Berisi Informasi
tentang :

Halaman

d. Penjelasan singkat tentang produk dan layanan

70

e. Keanggotaan dalam asosiasi

45

Laporan direksi berisi :
a. Penjelasan dewan komisaris tentang nilai keberlanjutan
bagi perusahaan

20

b. Penjelasan presiden direktur tentang tujuan pembangunan
keberlanjutan

22

c. Penjelasan dewan pengawas syariah tentang prinsip dasar
syariah

24

Tata kelola keberlanjutan berisi :
a. Struktur organisasi

57

b. Uraian tugas Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi,
Karyawan atau unit kerja yang bertanggung jawab atas
Keuangan Keberlanjutan

58

c. Sistem manajemen risiko

66

Perjanjian negosiasi kolektif
a. Uraian kinerja ekonomi 3 tahun terakhir

37

b. Tenaga kerja, berisis tentang :
- Pernyataan tentang kesempatan kerja yang sama

83

- Remunerasi staff

88

- Lingkungan kerja yang layak dan aman
- Pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan

81 - 89
87

c. Komunitas, berisi tentang :
- Informasi kegiatan sosial atau wilayah operasional

90, 54

- Mekanisme pengaduan masyarakat

8, 70
99

No

Laporan Keberlanjutan PT MBK Ventura Berisi Informasi
tentang :

7

Tanggung jawab produk / layanan keuangan keberlanjutan

8

Halaman

a. Kebijakan setiap produk dan layanan

49

b. Perlindungan dan penanganan pengaduan

70

c. Jumlah keluhan nasabah

79

Verifikasi tertulis dan umpan balik dari pihak independen
(jika tersedia)

101

100

Lembar umpan balik
Para pemangku kepentingan yang terhormat, kami ingin meminta tanggapan Anda atas
Laporan keberlanjutan kami dengan mengirimkan email atau formulir ini kepada kami
melalui fax / surat.
Profil Anda :
Nama

:

Institusi / Perusahaan

:

Telepon / HP

:

Kelompok pemangku kepentingan
(centang jika berlaku):
Pemerintah
Industri
Lembaga Pendidikan

3. Laporan ini mudah dimengerti:
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Netral
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju

Publik
LSM
Lainnya
Mohon berikan tanggapan terbaik :
1. Laporan ini bermanfaat bagi Anda:
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Netral
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju
2. Laporan ini sudah mencerminkan
kinerja PT MBK Ventura dalam
pembangunan keberlanjutan:
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Netral
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju

4. Laporan ini menarik:
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Netral
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju
5. Laporan ini membangun kepercayaan
Anda terhadap keberlanjutan PT MBK
Ventura:
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Netral
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju

101

Mohon berikan tanggapan Anda tentang laporan ini:

Terima kasih atas partisipasi Anda, mohon kirimkan lembar ini ke alamat berikut:
PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura
Gedung Synergy Lantai 16 Unit 6 – 8
Jalan Jalur Sutera Barat Kav.17 Alam Sutera
Kelurahan Panunggangan Timur Kecamatan Pinang
Kota Tangerang, Banten 15143
Telp : 021 39729909-11
Email : communications.officer@mbk-ventura.com

Web : www.mbk-ventura.com
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