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Tata Kelola Keberlanjutan Bersama Melewati
Tantangan PandemiIkhtisar Aspek Keberlanjutan

Portofolio Pembiayaan Sektor Kelistrikan berwawasan lST berdasarkan Wilayah (rp miliar) [FS6]

uraian 2020 2019 2018

Sumatera 1.103 779 944

Jawa 353 251 238

Nusa Tenggara 49 50 47

Sulawesi 54 202 227

Kalimantan 131 175 206

Total 1.690 1.457 1.663

MenDuKunG uSaHa MIKro, KeCIl, Dan MenenGaH (uMKM)

Sebagai salah satu bentuk kontribusi BCA dalam 
membangun ekonomi Indonesia, pada tahun 
2020 penyaluran kredit BCA ke sektor UMKM 
telah mancapai Rp77,2 triliun atau sebesar 
13,4% dari total kredit.

Mendukung uMKM di Masa Pandemi [203-2] 

[FN-CB-240a.1]

Kredit UMKM yang disalurkan sepanjang tahun 2020 
mencapai Rp77,2 triliun, atau berkontraksi sebesar 
Rp4,3 triliun dari tahun lalu. Salah satu penyebab 
kontraksi adalah pandemi COVID-19 yang sangat  
mempengaruhi sektor ekonomi dan permintaan 
yang melemah sehingga debitur cenderung menjaga 
persediaan barang dan piutang pada level yang lebih 
sehat, serta melakukan efisiensi dalam menjalankan 
usahanya dengan menurunkan usage fasilitas 
kredit atau mengurangi/melunasi sebagian fasilitas  
kreditnya.
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Inspirasi dalam Perbankan 
Berkelanjutan Inspirasi Budaya Keberlanjutan Inspirasi untuk Berkarya 

Memberi Nilai

Pola kerja sama channeling juga dijalankan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karya Perdana Sejahtera (KPS). Kerja sama dengan 
pola channeling bersama BPR KPS ini bertujuan untuk membantu usaha masyarakat di daerah 
Gunung Kawi, Malang, yaitu usaha pembesaran sapi melalui PT Santosa Agrindo (PT Santori) 
yang merupakan mitra UMKM peternak sapi. PT Santori akan melakukan alih teknologi 
ke peternak sekaligus berperan sebagai offtaker yang menyalurkan plafon KUR sebesar 
Rp20 miliar. 

Penyaluran Kur tahun 2020 [FN-CB-240a.1]

jenis Kur jumlah Debitur Pembiayaan 
Maksimal (rp miliar)

Komposisi 
%

Mikro 446 16,1 12,1

Ritel 660 116,6 87,9

jumlah 1.106 132,7 100,0

Portofolio penyaluran KUR hingga akhir Desember 2020 sebesar Rp132,7 miliar, dengan 1.106 jumlah debitur. 
Angka ini meningkat 5,6% dibandingkan tahun 2019. Strategi penyaluran KUR dilakukan melalui cabang BCA yang 
tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, BCA juga melakukan kerja sama dengan skema offtaker dan channeling. 
Penyaluran KUR pada tahun ini didominasi oleh sektor usaha produksi. Selama tahun 2020, nilai NPL KUR BCA 
adalah sebesar 2,7%, nilai ini masih di bawah target 3%. [FN-CB-240a.2]

“Dengan adanya program KUR petani jahe saya sangat terbantu. Awalnya, saya mengalami
kendala dalam permodalan, namun sekarang lebih mudah dan proses pinjaman sangat cepat.
Sekarang saya dapat menanam jahe tepat pada musimnya tanpa kendala dengan modal.”

Tasrip
Petani Jahe

Kredit usaha rakyat (Kur) [FS7, FS8] [FN-CB-240a.1]

Sebagai wujud komitmen dalam mendukung keuangan berkelanjutan, 
BCA menyalurkan KUR dan pembiayaan yang berorientasi pada LST. BCA 
menyalurkan pembiayaan untuk usaha produktif, mulai dari korporasi, 
komersial, hingga UMKM. Selain itu BCA juga berfokus kepada usaha 
yang dapat mendorong peningkatan aktivitas dan kreativitas di daerah 
yang tertinggal (unbankable). Beberapa jenis usaha produktif tersebut, 
antara lain kerajinan tangan, produk olahan hasil bumi, peternakan 
hingga pembibitan. Penyaluran KUR dilakukan dengan prinsip 
kesetaraan, tanpa membedakan latar belakang. BCA juga memberikan 
pendampingan dan pembelajaran atas produk dan/atau jasa keuangan 
untuk membantu usaha mereka. 

Rp132,7 miliar

Total Penyaluran KUR tahun 2020

5,6% YoY

Kenaikan penyaluran KUR


