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BERANDA

Dari APBN, Melalui FLPP, 
Kembali ke Masyarakat
Dukungan dan kolaborasi pada Program KPR FLPP 
merupakan wujud peran SMF sebagai fiscal tools 
Kementerian Keuangan dalam meringankan beban 
fiskal Pemerintah. Dukungan SMF akan memberikan 
multiflier effect bagi sektor perumahan. 

KONTEN

Sebagai lembaga pembiayaan sekunder, SMF 
telah berperan aktif dalam memenuhi rumah 

layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah 
(MBR). SMF telah mengalirkan dana pendamping 
untuk mendukung penyaluran KPR Fasilitas 
Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi 
MBR. SMF telah menyalurkan dana Penyertaan 
Modal Negara (PMN) yang diberikan Pemerintah 
sebesar Rp2,25 triliun sepanjang tahun 2021.

Hal ini diakui Menkeu RI bahwa fasilitas 
likuiditas untuk pembiayaan perumahan yang 
dikelola SMF bisa benar-benar memberikan 
dukungan kepada masyarakat berpenghasilan 
rendah untuk mendapatkan rumah sebagai tempat 
tinggalnya. 

Dukungan SMF diharapkan juga akan 
memberikan multiflier effect bagi sektor 
perumahan, sehingga dapat menggerakan 170 
industri turunan lainnya di sektor perumahan 
dan akan menciptakan penyerapan tenaga kerja, 
perbaikan  kualitas hidup masyarakat, serta 
mendorong percepatan Pemulihan Ekonomi 
Nasional (PEN). 

Di samping itu, SMF juga berperan aktif dalam 
Kelompok Kerja (Pokja) Ekosistem Perumahan 
dimana SMF ditunjuk sebagai Sekretariat Ekosistem 
Perumahan. Kehadiran Pokja untuk mempercepat 
terpenuhinya rumah layak huni. Pokja juga 
sebagai wadah koordinasi antar stakeholder di 
sektor perumahan dan pembiayaan perumahan. 
Rencana Kerja Bersama dalam Pokja Ekosistem 
Perumahan bertujuan untuk membuka jalan 
bagi terciptanya blueprint kebijakan di bidang 
perumahan yang konkret, efisien dan efektif dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan perumahan yang 
terjangkau bagi masyarakat. 

Melalui Pokja Ekosistem Perumahan diharapkan 

terjadi koordinasi antara stakeholder di sektor 
perumahan dan pembiayaan perumahan. Lebih 
lanjut, Pokja Ekosistem Perumahan bertujuan 
membuka jalan bagi terciptanya sebuah Rencana 
Kerja Bersama dalam sebuah ekosistem perumahan 
yang harmonis, efisien dan efektif. 

Rencana Kerja tersebut selanjutnya 
bisa digunakan sebagai alat evaluasi yang 
berkesinambungan sehingga kesenjangan 
kebijakan/implementasi di sektor perumahan 
bisa disempurnakan dan ditindaklanjuti. Sebagai 
Sekretariat Ekosistem Perumahan, SMF berperan 
mendukung kegiatan koordinasi penyelenggaraan 
pelayanan teknis administratif dan ketatausahaan 
dari Kelompok Kerja Ekosistem Perumahan.

Tak dapat dipungkiri, rumah merupakan 
kebutuhan dasar manusia. Idealnya rumah harus 
dimiliki oleh setiap keluarga, terutama bagi 
masyarakat yang berpenghasilan rendah dan bagi 
masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk 
di perkotaan. Negara telah bertanggung jawab 
dalam melindungi segenap bangsa Indonesia 
melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan 
permukiman agar masyarakat dapat bertempat 
tinggal serta menghuni rumah yang layak dan 
terjangkau di seluruh wilayah Indonesia.

Rumah layak huni bagi MBR terus diupayakan 
Pemerintah dan stakeholder untuk terus bertambah 
banyak. Hal ini bentuk nyata untuk memenuhi hak 
warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam 
lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur 
serta menjamin kepastian bermukim.  Sesuai 
dengan amanat UUD 1945 yang dalam salah satu 
pasalnya menjelaskan bahwa setiap orang berhak 
hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, 
dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.
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Menteri Keuangan RI 
Sri Mulyani Indrawati 

hadir pada penandatanganan 
komitmen untuk melaksanakan 
Key Performance Indicators  
(Indikator Kinerja Utama) terkait 
PMN tahun 2021, SMF dan PT 
Kawasan Industri Wijayakusuma 
(Persero) di Kantor Kawasan 
Industri Terpadu (KITB), 
Kabupaten Batang, Jawa Tengah, 
pada 11 Maret 2022. Menkeu 
menyampaikan bahwa fasilitas 
likuiditas untuk pembiayaan 
perumahan yang dikelola SMF 
bisa benar-benar memberikan 
dukungan kepada masyarakat 
berpenghasilan rendah untuk 
mendapatkan rumah sebagai 
tempat tinggalnya.

Seluruh dana PMN Rp2,25 
triliun tersebut di-blended 
dengan dana dari penerbitan 
surat utang. Seluruh dananya 
digunakan untuk mendukung 
program KPR FLPP dalam 
memenuhi target subsidi 
pembiayaan 157.500 unit 
rumah pada 2021 bagi MBR. 
Program ini sinergi SMF dengan 
Pusat Pengelolaan Dana 
Pembiayaan Perumahan (BLU 
PPDPP) Kementerian PUPR. 
SMF meyediakan 25% dari porsi 
penyaluran dana KPR FLPP 
sedangkan 75% porsi lainya 
disediakan BLU PPDPP. Pada 
tahun 2021, penyaluran dana 
KPR FLPP mencapai Rp24,19 
triliun untuk 178.828 unit rumah, 

dimana porsi PPDPP (75%) 
sebesar Rp19,58 triliun, yang 
terdiri dari dana APBN sebesar 
Rp16,62 trilun dan pengembalian 
pokok sebesar Rp2,96 triliun, dan 
porsi SMF (25%) sebesar Rp4,62 
triliun.

Dukungan dan kolaborasi 
pada Program KPR FLPP 
merupakan wujud peran SMF 
sebagai fiscal tools Kementerian 
Keuangan dalam meringankan 
beban fiskal Pemerintah 
dengan membiayai porsi 25% 
pendanaan KPR FLPP, sehingga 
Pemerintah hanya menyediakan 
75% dari total pendanaan FLPP 
dari semula yang sebesar 90%. 
Dalam menjalankan program 
ini Perseroan bersinergi dengan 

BLU PPDPP dalam mengalirkan 
dana pendampingan porsi 
perbankan untuk Pembiayaan 
KPR FLPP yang ditujukan kepada 
Bank Penyalur. Adapun per 
akhir 2021, pengelolaan dana 
Pemerintah untuk KPR FLPP 
yang sebelumnya dilakukan 
melalui BLU PPDPP dialihkan dan 
dikelola oleh BP Tapera.

Direktur Sekuritisasi dan 
Pembiayaan SMF Heliantopo 
menyampaikan bahwa realisasi 
penyaluran- penyaluran dana 
KPR FLPP pada 2021 di Jawa 
Tengah sebesar Rp1.295 
miliar untuk 9.742 unit rumah. 
“Ini merupakan wujud dari 
kehadiran negara untuk 
mendukung peningkatan 
ekonomi masyarakat, khususnya 
Masyarakat Berpenghasilan 
Rendah. Dana KPR Subsidi 
ini berasal dari APBN demi 

kesejahteraan masyarakat 
Indonesia,” ujar Heliantopo.

Heliantopo berharap 
dukungan SMF akan memberikan 
multiflier effect bagi sektor 
perumahan, sehingga dapat 
menggerakan 170 industri 
turunan lainnya di sektor 
perumahan dan akan 
menciptakan penyerapan tenaga 
kerja, perbaikan  kualitas hidup 
masyarakat, serta mendorong 
percepatan Pemulihan Ekonomi 
Nasional (PEN).

Dalam kesempatan ini, 
Menkeu berdialog dengan 
sepuluh debitur penerima 
manfaat Program KPR FLPP 
di Kabupaten Batang, Jawa 
Tengah.  Masyarakat mengaku 
sangat terbantu dengan 
dukungan Pemerintah melalui 
SMF di Program KPR FLPP. Selain 
harga rumah yang terjangkau, 

banyak diantara rumah tersebut 
berfungsi sebagai tempat usaha 
yang menghidupkan ekonomi 
keluarga.

Merujuk hasil penelitian yang 
diinisiasi oleh SMF yang bekerja 
sama dengan International 
Center for Applied Finance 
and Economics (InterCAFE) 
LPPM Institut Pertanian Bogor, 
peran dan fungsi SMF dalam 
mendukung peningkatan 
kapasitas penyaluran 
pembiayaan perumahan yang 
berkesinambungan memiliki 
andil terhadap kinerja makro 
ekonomi. Setiap penyaluran dana 
Rp1 triliun dari SMF berkontribusi 
terhadap pembentukan PDB, 
peningkatan konsumsi rumah 
tangga sebesar Rp1,17 triliun, 
serta mendorong penyerapan 
tenaga kerja.

Dorong MBR Dapat Rumah Subsidi, 
SMF Maksimalkan Program KPR FLPP
SMF telah mengalirkan dana pendamping untuk mendukung penyaluran 
KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah (MBR). Dana tersebut merupakan dana Penyertaan 
Modal Negara (PMN) yang diberikan Pemerintah kepada SMF sebesar 
Rp2,25 triliun sepanjang tahun 2021.

LAPUT LAPUT

Bu Budi Riana Dewi (51 th), sehari-sehari bekerja 
sebagai penjual krupuk. Ibu  yang membesarkan 
4 orang anak seorang diri ini sangat bersyukur 
akhirnya memiliki rumah tinggal sendiri di kawasan 
perumahan Mutiara Batang. Sebelumnya selama 
bertahun-tahun mereka pindah dari satu rumah 
kontrakan ke kontrakan lain. 

Nur Marya Ulfa (26 tahun), sang penjual kue 
kering dan ayam. Juga sangat bersyukur akhirnya 
bisa punya rumah sendiri yang terjangkau karena 
DP dan cicilannya murah. Ditambah bonus 
rumahnya dekat dengan pabrik tempat suaminya 
bekerja. 

Bu Budi dan Nur Marya  adalah sebagian 
kecil dari para penerima manfaat fasilitas Kredit 
Kepemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas 
Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang memberikan 

beragam keringanan. Contohnya berkat subsidi, ia 
membayar down payment  yang rendah (Rp3 Juta) 
hingga cicilan yang ringan (Rp1 juta/bulan).

Yuni Masruroh, sales perusahaan kosmetik, 
sangat bersyukur karena sudah 15 tahun 
mengontrak rumah dan hidup berpindah-pindah. 
Kini ia bisa memiliki rumah impiannya di komplek 
perumahan subsidi Perum Delta Asri, Batang, 
Jawa Tengah, pada 2020 lalu. Rumah tersebut juga 
digunakan sebagai tempat usaha depot isi ulang 
air mineral galon. Usaha ini membantu perekonomi 
keluarganya ketika suaminya terkena PHK. 

Bangkit Eko Bayu Kuncoro juga sangat senang 
dan terbantu dengan Program KPR FLPP. Seorang 
Aparatur Sipil Negera (ASN) di Dinas Pendidikan 
Nasional Kabupaten Batang ini akhirnya memiliki 
rumah impiannya. 
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LAPUT LAPUT

Penyediaan perumahan 
berdasarkan ketentuan 

28H ayat (1) Undang-Undang 
Dasar Republik Indonesia 1945 
menjelaskan bahwa setiap orang 
berhak hidup sejahtera lahir 
dan batin, bertempat tinggal, 
dan mendapatkan lingkungan 
yang baik dan sehat. Demikian 
halnya dalam konsideran huruf 
(b) dalam Undang-Undang No. 
1/2011 tentang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman (UU-PKP) 
yang menyatakan bahwa negara 
bertanggung jawab melindungi 
segenap bangsa Indonesia 
melalui penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan 
permukiman agar masyarakat 
mampu bertempat tinggal serta 

menghuni rumah yang layak dan 
terjangkau di seluruh wilayah 
Indonesia.

Sebagai negara dengan 
populasi terbesar ke empat 
di dunia, hingga saat ini 
Pemerintah masih dihadapkan 
pada pemenuhan kebutuhan 
perumahan untuk rakyatnya. 
Tercatat di tahun 2020, backlog 
perumahan mencapai 12,75 
juta rumah dan diperkirakan 
akan terus meningkat tiap 
tahunnya seiring meningkatnya 
pertumbuhan jumlah penduduk 
tiap tahunnya. Sementara 
itu, penyediaan pembiayaan 
perumahan jauh dari mencukupi. 
Jika dilihat dari rasio KPR 
terhadap PDB, saat ini rasio di 

Indonesia masih di kisaran 3,2%. 
Tantangan terbesar 

dalam hal penyediaan 
perumahan adalah mengatasi 
ketidakseimbangan dalam 
penawaran dan permintaan 
di sektor perumahan. Hal ini 
terjadi karena sisi penawaran 
tidak dapat merespon dengan 
cepat pertumbuhan sisi 
permintaan yang naik akibat 
laju pertumbuhan ekonomi, laju 
pertumbuhan penduduk, yang 
disertai dengan perubahan cepat 
dalam tatanan sosial. Ekosistem 
pembiayaan dan penyediaan 
rumah kerap terbentur oleh 
masalah regulasi, keterbatasan 
sumber pendanaan, tidak 
mendukungnya industri 

manufaktur pe-
masok input 
un tuk sektor 
peru mahan, dan 
belum terkoor-
dinasi baiknya 
tata niaga per-
dagangan di ke 
semua hal di 
atas. Akibatnya, 
eko sistem sektor 
perumahan tidak 
dapat berfungsi 
secara optimal. 
Selain itu, belum 
terbuka luasnya akses terhadap 
perumahan bagi masyarakat 
miskin dan/atau berpendapatan 
tidak tetap menjadi isu penting 
berikutnya yang memerlukan 
penanganan tersendiri. Struktur 
penduduk berdasarkan lapangan 
pekerjaan ikut mewarnai 
masalah keseimbangan 
penawaran-permintaan 
perumahan.

Dalam upaya mewujudkan 
pemenuhan kebutuhan 
perumahan bagi masyarakat 
Indonesia, peran serta dari 
masing-masing stakeholder 
dibidang perumahan perlu 
disinergikan dan harmonisasi 
agar dapat tercipta sebuah 
blueprint kebijakan di bidang 
perumahan yang konkret, 
efisien dan efektif. Dengan 
adanya sebuah blueprint 
maka diharapkan pemenuhan 
kebutuhan perumahan yang 
terjangkau bagi masyarakat 
Indonesia dapat tercapai. Saat 
ini koordinasi dan implementasi 
kebijakan di sektor perumahan 
belum maksimal. Hal ini terjadi 
antara lain karena sangat 
banyaknya stakeholder 
perumahan yang terlibat, serta 
tugas dan peran stakeholder 
yang belum terdiferensiasi secara 
jelas dan tegas. 

Oleh karena itu, dibentuk 
Kelompok Kerja (Pokja) 
Ekosistem Perumahan sebagai 
wadah koordinasi antara 
stakeholder di sektor perumahan 
dan pembiayaan perumahan. 
Lebih lanjut, Pokja Ekosistem 
Perumahan bertujuan membuka 
jalan bagi terciptanya sebuah 
Rencana Kerja Bersama dalam 
sebuah ekosistem perumahan 
yang harmonis, efisien dan 
efektif. Rencana Kerja tersebut 
selanjutnya bisa digunakan 
sebagai alat evaluasi yang 
berkesinambungan sehingga 
kesenjangan kebijakan/
implementasi di sektor 
perumahan bisa disempurnakan 
dan ditindaklanjuti. Pokja 
Ekosistem Perumahan diketuai 
oleh Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat, 
khususnya Ditjen Pembiayaan 
Infrastruktur. PT SMF (Persero) 
ditunjuk sebagai Sekretariat 
Ekosistem Perumahan yang 
berperan mendukung kegiatan 
koordinasi penyelenggaraan 
pelayanan teknis administratif 
dan ketatausahaan dari 
Kelompok Kerja Ekosistem 
Perumahan.

Dalam menyusun ekosistem 
perumahan yang baru, terdapat 
beberapa kegiatan FGD yang 

SMF Ciptakan Sinergi dan Harmonisasi 
pada Stakeholder Perumahan 
SMF ditunjuk sebagai Sekretariat Ekosistem Perumahan. Kelompok Kerja (Pokja) 
Ekosistem Perumahan merupakan wadah koordinasi antar stakeholder di sektor 
perumahan dan pembiayaan perumahan. Rencana Kerja Bersama dalam Pokja 
Ekosistem Perumahan bertujuan membuka jalan bagi terciptanya blueprint 
kebijakan di bidang perumahan yang konkret, efisien dan efektif dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat.

akan dilakukan. Sampai 
Maret 2022, Pokja Ekosistem 
Perumahan telah melaksanakan 
FGD dua kali, yaitu FGD I 
terkait Pembahasan Ekosistem 
Perumahan dari Sisi Demand 
dan Penyepakatan Desil Ekonomi 
pada 14 Desember 2021 dan FGD 
II terkait Penyusunan Program 
Pembiayaan Perumahan Per 
Segmen Masyarakat pada 23 
Februari 2022.

Pada FGD kedua yang 
diselenggarakan secara 
daring, hadir Direktur Jenderal 
Kekayaan Negara, Kementerian 
Keuangan, Rionald Silaban 
beserta jajaran, Direktur Jenderal 
Pembiayaan Infrastruktur, 
Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat, 
Herry Trisaputra Zuna beserta 
jajaran, dan stakeholder 
lain seperti BP Tapera, Bank 
BTN, dan Perum Perumnas. 
Usulan program pembiayaan 
perumahan mendapat masukan 
dari berbagai stakeholder. 
Selanjutnya masih ada beberapa 
kegiatan FGD dengan tema 
yang berbeda sampai akhirnya 
diperoleh instrumen kebijakan 
sesuai dengan model ekosistem 
perumahan yang baru.
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WEBINAR KOLASE

Dukungan terhadap 
penanganan perubahan 

iklim disampaikan Presiden RI 
pada pertemuan Konferensi 
Tingkat  Tinggi (KTT) 20 di Roma, 
Italia, pada akhir Oktober tahun 
lalu. Jokowi menjelaskan bahwa 
dengan potensi alam yang begitu 
besar, Indonesia berkontribusi 
dalam penanganan perubahan 
iklim.

Jokowi menjelaskan 
bahwa dengan potensi alam 
yang begitu besar, Indonesia 
terus berkontribusi dalam 
penanganan perubahan iklim. 
Meski demikian dibutuhkan 
solidaritas dan kemitraan serta 
kerja sama kolaborasi global. 
Indonesia telah berkontribusi 
dalam penanganan perubahan 
iklim. Laju deforestasi turun 
signifikan, terendah dalam 20 
tahun terakhir. Indonesia juga 
telah memulai rehabilitasi 
hutan mangrove seluas 600 ribu 
hektare sampai 2024, terluas 
di dunia; telah merehabilitasi 
3 juta lahan kritis antara 2010 
sampai 2019. Sektor yang 
semula menyumbang 60% emisi 
Indonesia akan mencapai carbon 
net sink selambatnya tahun 2030.

Indonesia akan terus 
memobilisasi pembiayaan iklim 
dan pembiayaan untuk inovatif, 
serta pembiayaan campuran, 
obligasi hijau dan sukuk hijau. 
Penyediaan pendanaan iklim 
dengan mitra negara maju 
merupakan game changer dalam 
aksi mitigasi dan adaptasi 
perubahan iklim di negara-
negara berkembang.

Menteri Keuangan (Menkeu) 

Sri Mulyani Indrawati 
menyatakan, kunci 
yang sangat penting 
dalam menerjemahkan 
komitmen nasional 
dan global terkait 
perubahan iklim 
dengan aksi nyata. 
Untuk itu, aksinya 
yang telah dilakukan 
salah satunya dengan 
mendesain Energy 
Transition Mechanism (ETM). 
Untuk membuat ETM, Indonesia 
bekerja sama secara global. 

Menkeu mengatakan, 
komitmen Presiden Jokowi untuk 
melakukan net zero emission dari 
sisi forestry dan land use perlu 
mendapatkan dukungan dari 
sisi pembiayaan. “Inovasi yang 
paling penting dari Kementerian 
Keuangan adalah menciptakan 
blended finance,” ungkap 
Menkeu.

Blended finance atau 
menggabungkan berbagai 
keinginan dan sumber daya, 
baik yang berasal dari APBN, 
APBD, BUMN, sektor swasta, 
dan juga filantropis di Indonesia 
dan global.  Termasuk institusi 
bilateral dan multilateral 
bersama-sama menangani isu 
perubahan iklim secara konsisten 
dan penuh melalui sumber daya 
yang memadai.

Menurut Sri Mulyani 
Indrawati, negara G20 harus 
berpartisipasi bukan hanya 
dengan komitmen mengurangi 
emisi karbon, tapi juga 
mencari cara memperoleh 
pembiayaan dan investasi 
ekonomi hijau. Kemenkeu 

berkomitmen akan menerapkan 
skema pendanaan campuran 
(blended finance), sebagai upaya 
untuk mendukung isu climate 
change atau perubahan iklim. 
Menurutnya, inovasi yang paling 
penting dari Kementerian Keuangan 
adalah menciptakan blended 
finance dimana kita mendukung, 
untuk bisa bersama-sama 
mengatasi isu climate change secara 
konsisten dan penuh melalui 
sumber daya yang memadai. 

SMF sebagai BUMN turut andil 
dalam menangani isu perubahan 
iklim. Peran strategis SMF untuk 
itu dengan menciptakan produk 
keuangan berwawasan lingkungan, 
seperti penerbitan green bonds. 

SMF juga memiliki program 
peningkatan kualitas rumah di 
daerah kumuh. Kegiatan penyaluran 
dana kepada masyarakat yang 
tinggal di daerah kumuh untuk 
membangun atau merenovasi 
rumah  yang dimilikinya agar 
menjadi rumah layak huni. 

Program ini untuk mengu-
rangi daerah permukiman kumuh, 
membangun atau memperbaiki 
rumah tidak layak huni (RTLH), 
dan meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat berpenghasilan rendah 
(MBR). 

Komitmen dan Aksi Nyata 
dalam Perubahan Iklim
Komitmen Presiden RI untuk melakukan net zero emission dari sisi forestry dan land 
use mendapatkan dukungan dari sisi pembiayaan. Salah satunya blended finance 
yang digerakan Kementerian Keuangan. Blended finance adalah menggabungkan 
berbagai keinginan dan sumber daya, baik yang berasal dari APBN, APBD, BUMN, 
sektor swasta, dan juga filantropis di Indonesia dan global. 

Ko
las
e 

BPD Gathering 2022

Dialog Ibu Menteri Keuangan RI bersama penerima manfaat FLPP

Seremonial Peletakan Batu Pertama 
Pengembangan Rumah Kumuh, 
Semanggi, Surakarta

Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan 
Homestay di Desa Tetebatu, Lombok Timur, NTB
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Penandatanganan MoU SMF dengan 22 BPRS 
Monitoring dan Evaluasi KPR HOME
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1. 
MOU 3 Pihak (SMF, 
Perusahaan & LKS).

2. 
Mengisi aplikasi
permohonan KPR 
dan memilih lahan
perumahan yang 
diinginkan melalui
Google Form

3. 
SMF melakukan
pengecekan SLIK.

4. 
Pencairan KPR oleh 
LKS.

5. 
Refi KPR SMF.

Program i-Hope adalah  
pembiayaan SMF untuk 

memfasilitasi pembiayaan 
perumahan bagi karyawan 
Perusahaan dimana 
penyalurannya dilakukan oleh 
LKS dengan dukungan likuiditas 
secara full match funding dari 
SMF dengan skema Replacement 
Financing (Refi-KPR).

MAKSUD
i-HOPe dimaksudkan sebagai 

fasilitas pembiayaan perumahan 
kepada karyawan Perusahaan 

secara kolektif.

TUJUAN
i-HOPe ditujukan untuk 

kepemilikan rumah karyawan 
Perusahaan dengan cara 
mencicil.

Konsep:
KPR i-HOPe adalah Program 

KPR yang dijalankan oleh LKS 
dimana produk KPR ditentukan 
sendiri oleh LKS sesuai 
segmentasi pasarnya, yaitu untuk 
karyawan (internal) LKS dan 

karyawan umum.
Atas KPR yang telah 

disalurkan, kemudian di 
reimburse ke SMF untuk 
menggantikan dana LKS.

Benefit:
Pembiayaan SMF sebagai 

dana pendamping jangka 
panjang bagi LKS untuk 
meningkatkan volume 
penyaluran KPR.

Tujuan
1. KPR Pembelian Rumah Baru,

2. KPR Pembelian Rumah 
Secondary,

3. Take over pembiayaan KPR 
(non top-up).

Kriteria Rumah
1. Harga rumah maks Rp1 miliar.
2. Memiliki sertifikat dan IMB

KRITERIA PERUSAHAAN
• Memiliki izin dan legalitas yang 

masih berlaku.
• Memiliki peraturan Perusahaan.
• Tidak sedang menghadapi 

tuntutan hukum.
• Laporan Keuangan tidak 

mengalami kerugian dalam 3 
tahun terakhir

• Memiliki struktur Organisasi 
SDM

• Tingkat turnover tidak lebih dari 
10% dalam 3 tahun terakhir

KRITERIA KARYAWAN
• Karyawan Tetap minimal 1 

Tahun
• Usia minimal 21 Tahun
• Gaji minimal merujuk pada UMP 

yang berlaku di daerah tersebut

i-HOPe
i-HOPe singkatan dari Islamic Home Ownership Program for 
Employee. Melalui program ini karyawan perusahaan lebih 
mudah mendapatkan cicilan rumah impiannya. 

PERUSAHAAN

Pencairan KPR

Angsuran KPR

Refi KPR

13

2

Angsuran SMF

4

Potong Gaji

2

SMF LKS KARYAWAN

Mekanisme Transaksi

SKEMA i-HOPe 

SYARIAH SYARIAH
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BISNIS BISNIS

Perseroan menjalin 
kerjasama dengan tiga 

pemerintah kabupaten di 
wilayah provinsi Jawa Timur 
serta 3 BPR. Tujuannya untuk 
untuk mendorong peningkatan 
aksesibilitas kepemilikan 
rumah bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah (MBR) 
dan berpenghasilan tidak 
tetap (nonfixed income). Tiga 
pemerintah kabupaten tersebut 
adalah Pemkab Jombang, 
Pemkab Sidoarjo dan Pemkab 
Tulungagung. Sementara BPR 
yang ikut dalam kerjasama ini 
adalah BPR Bank Jombang 
Perseroda, BPR Tulungagung 
Perseroda dan BPR Delta Artha 
Perseroda (Sidoarjo)

Kerjasama ditandai dengan 
penandatanganan nota 
kesepahaman terkait program 
perumahan pemukiman bagi 
masyarakat di masing-masing 
kabupaten yang ditandatangani 
oleh Direktur Sekuritisasi dan 
Pembiayaan PT SMF (Persero) 
Heliantopo, Bupati Jombang 
Mundjijah Wahab, Bupati 
Tulungagung Maryoto Birowo, 
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor 
Ali yang diwakili Sekda Kab. 
Sidoarjo Achmad Zaini, Direktur 
Utama BPR Jombang Bapak 
Afandi Nugroho, Direktur Utama 
BPR Tulungagung Ibu Suhermin 
dan Direktur Utama BPR Delta 
AArtha Ibu Sofia Nurkrisnajati 
Atmaja pada 13 Desember 2021 
di Surabaya. 

SMF memberikan dukungan 
untuk program perumahan 
dan pemukiman melalui 
KPR, yang telah bekerjasama 
dengan asosiasi pengembang 
perumahan di tiga kabupaten 

tersebut, 
serta program 
perumahan dan 
permukiman 
bagi mas ya-
rakat MBR dan 
masyarakat 
berpenghasilan 
tidak tetap 
(non fixed 
income) untuk 
kepemilikan 
tanah dan reno-
vasi rumah 
tidak layak huni (incremental 
housing).

Direktur Sekuritisasi dan 
Pembiayaan PT SMF (Persero) 
Heliantopo mengatakan, 
kerjasama ini merupakan bagian 
dari komitmen SMF sebagai 
BUMN di bawah Kementerian 
Keuangan yang mengemban 
tugas sebagai special mission 
vehicle pemerintah untuk ikut 
terlibat aktif dalam mendukung 
percepatan Pemulihan Ekonomi 

SMF Bersinergi dengan Tiga 
Kabupaten dan BPR di Jatim
SMF dan Pemerintah Kabupaten Jombang, Tulungagung dan 
Sidoarjo bersinergi  mewujudkan hunian layak dan terjangkau. 
Dalam kegiatan ini juga melibatkan tiga BPR di setiap wilayah.

Nasional (PEN), khususnya di 
sektor perumahan, baik dari sisi 
supply maupun demand. Hal ini 
sesuai dengan perluasan mandat 
yang telah diberikan pemerintah 
kepada SMF melalui penyaluran 
pembiayaan perumahan yang 
berkesinambungan, sehingga 
akses masyarakat untuk 
memiliki hunian yang layak dan 
terjangkau semakin terbuka.

Generasi milenial memang 
kerap menjadi sasaran 

kampanye literasi keuangan 
dari berbagai pihak, baik dari 
emiten, regulator, maupun para 

pelaku industri jasa keuangan. 
Hal ini lumrah dilakukan karena 
generasi dengan kelahiran 
1981–1996 merupakan populasi 
terbanyak di Indonesia saat ini 
atau yang biasa disebut bonus 
demografi. Berdasarkan Sensus 
Penduduk tahun 2020 dari Badan 
Pusat Statistik (BPS), generasi 
milenial mendominasi dengan 
jumlah 69,38 juta milenial atau 
mencapai 25,87% dari populasi 
Indonesia.

Tetapi survei OJK 
menunjukkan bahwa tingkat 
literasi keuangan generasi 
milenial sangat rendah. Survei 
Nasional Literasi dan Inklusi 
Keuangan (SNLIK) OJK pada 
tahun 2019 menunjukkan 
bahwa indeks literasi keuangan 
dan indeks inklusi keuangan 
masyarakat Indonesia sebesar 
38,03% dan 76,19%. Hal ini 
menunjukkan masyarakat 
Indo  nesia secara umum belum 
memahami dengan baik 
karakteristik berbagai produk 
dan layanan jasa keuangan yang 
ditawarkan oleh lembaga jasa 

keuangan formal. Berdasarkan 
OCBC NISP Financial Fitness 
Index, masih ada 85,6% generasi 
muda terlihat “kurang sehat” 
secara finansial dan perlu segera 

melakukan check-up, sisanya 
terlihat “sehat” namun 
ternyata masih belum ideal.

Riset yang merupakan 
hasil kerjasama antara OCBC 
NISP dan NielsenIQ tersebut 
juga menunjukkan bahwa 
hanya 14,3% anak muda yang 
terlihat berusaha menuju 
“sehat” finansial, namun 
nyatanya kondisi mereka 
masih belum ideal. Hal ini 
salah satunya disebabkan 

oleh pemahaman generasi muda 
yang masih kurang tepat dan 
lengkap mengenai kekayaan 
dan bagaimana mengelola 
keuangan. Pemberitaan 
media juga menunjukan 
fenomena ikutan tren 
atau biasa disebut FOMO 
dalam berbagai hal, 
salah satunya dalam 
hal investasi. Beberapa 
kasus menunjukkan 
generasi muda nekat 
terjun ke saham, 
crypto currency atau 
instrumen berisiko tinggi 
lainnya menggunakan uang 
hasil utang, uang sekolah atau 
tabungan nikah.

Sebagai salah satu Special 
Mission Vehicle (SMV) di bawah 
Kementerian Keuangan, SMF 
memandang perlu meningkatkan 
tingkat literasi keuangan generasi 
muda di Indonesia. Karena 
itu, tahun 2021 SMF membuat 
sebuah akun Instagram bernama 
@inveseries. Pembahasanya 
tidak hanya literasi keuangan, 
tapi juga literasi instrumen-

instrumen investasi. 
Salah satu kegiatannya 

adalah Investalk. Pada kegiatan 
ini para pakar dan influencer 
bidang keuangan berbagi 
pengetahuan mengenai literasi 
keuangan dan investasi. Pada 
Oktober 2021, bertepatan dengan 
hari sumpah pemuda Investalk 
pertama kali diadakan.  Lebih 
dari 1000 peserta mendaftar. 

Investalk Vol. 1 ini membahas 
‘Peran Pemuda dalam 
Membangun Negeri dengan 
Investasi’. Pembicara  Doddy 
Prayogo, seorang investor 
dan salah satu influencer 
bidang investasi. Doddy P 
menekankan pentingnya para 
pemuda memulai investasi 
sedini mungkin. Menurutnya, 
pemuda dalam berinvestasi 
untuk membangun negeri 
adalah dengan melakukan 
investasi di leher ke atas, yang 
berarti para pemuda perlu 
untuk meningkatkan dan 

menggali pengetahuan sebanyak 
mungkin sebelum nantinya 
dapat dimanfaatkan untuk 
membangun negeri.

Sukses selenggarakan 
Investalk Vol. 1, pada November 
2021 Investalk kembali hadir. Kali 
ini Felicia Putri Tjiasaka sebagai 
pembicara. Dibahas serba serbi 
Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) 
dan kiat-kiat memiliki rumah 
impian bagi generasi milenial. 
Felicia Putri Tjiasaka bersama 
dengan SMF berbagi tips dan trik 
menabung dan berinvestasi. 

Tingkatkan Literasi Keuangan 
Kaum Milenial 
Investalk meningkatkan literasi keuangan dan investasi 
pada kaum milenial. SMF dan narasumber berbagi tips 
dan trik cara menabung dan berinvestasi. 
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TREASURY TREASURY

Nama 
Obligasi / 

Sukuk
Seri Jangka 

Waktu Peringkat Nominal Kupon

Obligasi 
Berkelanjutan VI 
SMF Tahap II 

Non 
Seri 5 tahun Pefindo idAAA Rp2.800.000.000.000 6%

PENERBITAN OBLIGASI 
PUB VI TAHAP II 
SMF terus berupaya mendukung pembiayaan perumahan sekunder di Indonesia 
dengan penerbitan surat utang sebagai sumber pendanaan. Pada triwulan III-2021 
menerbitkan Obligasi PUB VI Tahap II sebesar Rp2,8 triliun 

Kondisi pasar surat utang 
korporasi tampaknya 

mulai membaik pada akhir 
semester II tahun 2021. PT 
Pemeringkat Efek Indonesia 
(PEFINDO) menyampaikan 
sampai dengan November 2021, 
realisasi penerbitan surat utang 
korporasi sebesar Rp98,14 
triliun, baik dari perusahaan 
tercatat (listed) maupun tidak 
tercatat (non-listed). Realisasi 
penerbitan tersebut meningkat 
dibandingkan periode yang sama 
di tahun 2020, yaitu sebesar 
Rp84,45 triliun.

Di tengah kondisi tersebut, 
SMF terus berupaya dalam 

mendukung pembiayaan 
perumahan sekunder di 
Indonesia, dengan penerbitan 
surat utang sebagai sumber 
pendanaan. Pada Triwulan III 
tahun 2021 SMF melakukan 
penerbitan Obligasi Penawaran 
Umum Berkelanjutan (PUB) VI 
Tahap II. Nominal Obligasi yang 
diterbitkan Rp2,8 triliun. 

Obligasi tesebut mendapat 
tanggapan yang baik dari pasar.  
Terlihat dari banyak penawaran 
beli yang masuk hingga 
mengalami oversubscribed 
sebesar Rp5,25 triliun dari 
target total penerbitan sebesar 
Rp2,8 triliun. Hal ini tidak 

terlepas dari tingkat kupon 
yang diberikan serta peringkat 
korporasi maupun surat utang 
SMF selama masa pandemi yang 
masih berada pada peringkat 
idAAA (triple A). Peringkat 
tersebut merupakan peringkat 
tertinggi yang menggambarkan 
kemampuan SMF untuk 
memenuhi komitmen keuangan 
jangka panjangnya, serta profil 
permodalan yang sangat kuat, 
dengan didukung kualitas aset 
yang sangat baik, dan tingkat 
dukungan yang sangat kuat dari 
Pemerintah Indonesia.

Total penerbitan surat utang 
Perseroan sampai Desember 

2021 mencapai 
Rp47,42 triliun. 
Secara konsisten 
Perseroan sudah 
melakukan 50 
kali (empat puluh 
sembilan kali) 
sejak tahun 2009. 

Rekam jejak (milestone) penerbitan Surat Utang SMF 
(termasuk SBK dan MTN) setiap tahun.

INVESTOR GATHERING ONLINE

ECONOMIC OUTLOOK 2022
Perseroan senantiasa membangun komuniksi dengan 
investor melalui Investor Gathering Online. Tujuannya, 
menginformasikan kinerja Perseroan dan gambaran 
perekonomian tahun 2022.

Investor Gathering Online 
dilaksanakan Perseroan 

dalam rangka komunikasi 
rutin kepada para investor. 
Investor Gathering tahun 
2021 ini dilaksanakan pada 
9 Desember 2021. Acara ini 
merupakan rangkaian kegiatan 
“Webinar Investalk” yang kali 
ini mengusung tema Economic 
Outlook 2022. Melalui acara 
seperti ini diharapkan dapat 
memberikan informasi kinerja 
Perseroan sekaligus membina 
komunikasi kepada potensial 
investor, baik institusi maupun 
ritel. 

Hadir dalam acara ini lebih 
230 peserta yang berasal dari 
perwakilan berbagai investor 
institusi, mulai dari perbankan, 
manajer investasi, dana pensiun, 
asuransi, dan berbagai lembaga 

keuangan lainnya.
Investor Gathering 

dibuka dengan Opening 
Speech oleh Ananta 
Wiyogo selaku Direktur 
Utama PT SMF (Persero), 
Nufransa Wira Sakti 
selaku Komisaris Utama 
PT SMF (Persero), dan 
Rionald Silaban selaku 
Direktur Jenderal 
Kekayaan Negara (DJKN) 
Kementerian Keuangan. 

Paparan kinerja 
Perseroan serta gambaran 
kondisi perekonomian di 
tahun 2022 disampaikan 
kepada para investor yang 
hadir. Materi dibawakan 
narasumber berpengalaman, 
antara lain Trisnadi Yulrisman 
selaku Direktur Keuangan dan 
Operasional PT SMF (Persero), 

dan Adrian Panggabean selaku 
Ekonom Senior dan Martin 
Daniel Siyaranamual selaku Chief 
Economist PT SMF (Persero).

SMF Siap Lunasi Obligasi Rp1,9 Triliun
SMF telah menyiapkan dana untuk pelunasan pokok dan bunga atas Obligasi Berkelanjutan 
IV Tahap VIII Tahun 2019 Seri B dengan pokok obligasi sebesar Rp1,98 triliun dengan bunga 
sebesar Rp42,01 miliar yang jatuh tempo pada 22 Maret, kuartal I tahun 2022.

Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo mengatakan 
bahwa Perseroan telah menyiapkan dana untuk 
pelunasan obligasi jatuh tempo tersebut. Dana dari 
posisi kas internal Perseroan yang ditempatkan pada 
instrumen deposito.

Pelunasan surat utang merupakan bagian 
komitmen Perseroan sebagai Special Mission Vehicle 
(SMV) Kementerian Keuangan dalam memenuhi 
kewajiban keuangannya. Surat utang yang diterbitkan 
Perseroan memiliki  peringkat  idAAA dari PT Pefindo. 
Peringkat tersebut merupakan peringkat tertinggi 
yang menujukkan kemampuan SMF memenuhi 
komitmennya, serta profil permodalan yang sangat 
kuat, dan didukung kualitas aset yang sangat baik. 
“Peringkat tersebut juga mencerminkan tingkat 
dukungan yang sangat kuat dari Pemerintah 
Indonesia,” tambah Ananta.

Sebelumnya, di kuartal I-2022, SMF telah melunasi 
beberapa obligasi, terdiri dari Obligasi Berkelanjutan IV 

Tahap VII Tahun 2019 Seri B dengan Pokok Obligasi 
Rp748 miliar, dan bunga Rp16,467 miliar yang jatuh 
tempo pada 12 Februari 2022, serta melunasi pokok 
dan bagi hasil atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan 
I Tahap III Tahun 2021 dengan Pokok Sukuk Rp100 
miliar dan bagi hasil Rp1,31 miliar yang jatuh tempo 
pada 20 Februari 2022; dan Obligasi Berkelanjutan 
V Tahap V Tahun 2021 Seri A dengan Pokok Obligasi 
sebesar Rp1,5 triliun dengan bunga Rp19,79 miliar 
yang jatuh tempo pada  20 Februari 2022. Seluruh 
kewajiban Perseroan yang jatuh tempo telah dilunasi 
tepat waktu dan tepat jumlah.

Sejatinya penerbitan obligasi SMF bertujuan 
untuk mendukung PEN, khususnya di industri 
perumahan melalui penyaluran pinjaman 
(refinancing atas KPR), sehingga dapat mendorong 
ketersediaan rumah yang layak dan terjangkau bagi 
masyarakat Indonesia.
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CSR CSR

Melaksanakan program tanggung jawab sosial bagi SMF bentuknya 
sangat beragam. Kali ini memberikan pelatihan dan binaan terhadap 
kelompok tani untuk menanam jahe merah dan tanaman obat 
lainnya serta pelatihan penanaman bibit anggrek . 

Wujud mencintai 
Indonesia adalah 

tindakan nyata yang dapat 
dirasakan langsung baik oleh 
negara maupun masyarakat. 
Untuk itu, manajemen SMF 
memiliki komitmen tinggi 
untuk mewujdukan Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PEN) dan 
membantu sesama dalam wujud 
Tanggung Jawab Sosial dan 
Lingkungan (TJSL). Dalam upaya 
penyaluran dan pengelolaan 
dana TJSL, manajemen 
membentuk Tim Khusus dengan 
dasar Surat Keputusan Direksi 
(SKD) yang direview setiap 
tahunnya. 

Tim bertugas menganalisa 
dan melakukan survei lapangan 
sebelum diajukan kepada 
manajemen untuk mendapat 
persetujuan atas kegiatan 
corporate social responsbility 
(CSR) yang akan dilaksanakan. 
Kegiatan CSR diatur dalam satu 
kebijakan khusus dalam bundle 

kebijakan Tata kelola Perusahaan 
sebagai bagian dari dasar 
pelaksanaan kegiatan internal 
perseroan.

Salah satu program CSR 
yang dilaksanakan SMF adalah 
"Program Kampung Wirausaha 
SMF". 

Di antaranya, program yang 
telah berlangsung sejak 2019 di 
Desa Gunung Malang Kecamatan 
Tenjolaya Kabupaten Bogor 
ini terlaksana untuk warga 7 
RW dengan jumlah penduduk 
5.918 jiwa. Luas wilayah Desa 

Gunung Malang 345.295 
ha dan topografi desa ini 
berada di kaki Gunung 
Salak yang terdiri dari 
persawahan, perbukitan, 
dan pegunungan dengan 
tanah yang subur.

PT SMF (Persero) hadir 
memberikan pembinaan 
bagi masyarakat Desa 
Gunung Malang meliputi 
program SMF Care, SMF 
Green dan SMF Smart. 
Stakeholder: Pemerintah 
Kabupaten Bogor, Dinas 
UMKM Kab. Bogor, Dinas 
Kesehatan Kab. Bogor, 
Dinas Sosial Kab. Bogor, 
Universitas Indonesia, dan 
Mitra SMF.

Kelompok Wanita 
Tani (KWT) Desa Gunung 
Malang, Tenjolaya, Bogor, 
yang merupakan kelom-
pok binaan SMF, berhasil 
mem pro duksi produk 
olahan jahe merah serta 
tanaman obat lain, yang 
diolah menjadi produk 
yang bermanfaat untuk 
kesehatan.

SMF membina ibu-ibu 
di Desa Gunung Malang untuk 
memanfaatkan tanaman obat 
keluarga menjadi produk yang 
memiliki nilai jual, sehingga 
membantu ekonomi keluarga. 
Selain jahe merah, ada juga 
produk olahan tanaman obat 
lain, yaitu tanaman kumis kucing.

Meskipun diolah secara 
tradisional, namun produk 
olahan mereka sudah dikemas 
cantik dan higienis, tak kalah 
dengan hasil olahan pabrik. 

ANGGREK UNTUK LINGKUNGAN
Selain membina KWT yang 

memproduksi jahe merah dan 
tanaman obat lainnya, SMF juga 
peduli terhadap penanaman 
anggrek.  

Saat ini habitat anggrek di 
Indonesia mengalami berbagai 
gangguan, bahkan beberapa 
spesies anggrek dinyatakan 
langka. Salah satu penyebab 
utama gangguan kelangkaan 
tersebut ialah adanya alih fungsi 
lahan. Oleh sebab itu, diperlukan 
usaha yang tepat dan cepat 
untuk untuk menjaga kelestarian 
bunga yang memiliki beragam 
manfaat itu. 

SMF bekerja sama dengan 
Yayasan Bina Bangsa Berdikari 
(YBBB) mengambil peran dalam 
upaya pelestarian terhadap 
tanaman yang ditetapkan 
sebagai puspa pesona nusantara 
melalui program Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan 
(TJSL) dengan memberikan 
180 bibit anggrek dewasa dan 
berbunga kepada PT Mitra Natura 
Raya , selaku pengelola Kebun 
Raya Bogor serta pelatihan 
penanaman anggrek untuk 11 
kelompok wanita tani (KWT) 
dari 11 kelurahan yang ada 
di Kecamatan Bogor Tengah. 

Kegiatan tersebut berlokasi di 
Griya Anggrek Kebun Raya Bogor 
pada awal April 2022.

 “Tujuan kegiatan konservasi 
serta pelatihan penanaman 
anggrek adalah untuk membe ri-
kan konstribusi dalam perbaikan 
air, tanah, dan udara di wila-
yah perkotaan, khususnya 
Kota Bogor,” ujar Rahadhian 
Firmansyah, Pembina YBBB.

Pelaksanaan kegiatan 
konservasi dan pelatihan 
penanaman anggrek ini juga  
dihadiri Walikota Bogor, Dr Bima 
Arya Sugiarto yang memberikan 
tanggapan baik  terhadap 
penyelenggarakan kegiatan. 
Hal tersebut diutarakan dalam 
sambutannya, “Indukan anggrek 
dari Griya Anggrek sangat 
berharga dan bermanfaat 
untuk dapat dikembangkan 
di kelompok tani, sehingga 
lewat kegiatan pelatihan 
yang diadakan siang ini bisa 
meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan kelompok tani.”

SMF berharap bantuan TJSL 
ini dapat mendukung program 
pemerintah seperti yang di 
sampaikan oleh Asad Awami, 
Ketua SMF Associate Greenship, 
“180 bibit dewasa anggrek yang 
diberikan diharapkan dapat 
mendukung program pemerintah 
untuk menjadikan Griya Anggrek 
sebagai lokasi penelitian, 
pendidikan, wisata, dan 
jasa lingkungan.”

Pelaksanaan 
kegiatan konservasi 
anggrek berjalan dengan 
lancar dan menuai 
banyak respon positif dari 
berbagai pihak, seperti yang 

disampaikan oleh Dr Hendro 
Wicaksono selaku Plt. Direktur 
Pengelolaan Koleksi Ilmiah 
Badan Riset dan Inovasi Nasional 
“Terima kasih atas kerjasama 
PT SMF, Yayasan Bina Bangsa 
Berdikari, dengan PT Mitra 
Natura Raya (MNR), sehingga 
edukasi dan wisata Kebun Raya 
Bogor meningkat terutama 
pada masa pasca pandemi. 
Semoga ke depannya dapat terus 
berkembang secara sinergis dan 
lebih maju lagi.”

Di sisi lain 11 Kelompok 
Wanita Tani (KWT) wilayah Bogor 
Tengah yang menjadi peserta 
kegiatan pelatihan pun sangat 
antusias dalam setiap rangkaian 
kegiatan pelatihan yang dipimpin 
oleh praktisi budidaya tanaman 
anggrek, yaitu Yogi Febrianto dan  
Agus Waluyo.

Diharapkan pelatihan 
terhadap KWT untuk penanaman 
tanaman obat serta penanaman 
anggrek dapat dijalani secara 
berkelanjutan, sehingga 
dalam jangka panjang dapat 
bermanfaat  bagi petani maupun 
lingkungan.

Jahe Merah dan Anggrek 



AWARDING

AWARDING

AWARDING

AWARDING

AWARDING

AWARDING AWARDING

AWARDING

AWARDING

AWARDING
AWARDING

AWARDING

AWARD

AWARD
AWARD

AWARD

AWARD
AWARD AWARD
AWARD

19

EDISI 4 / APRIL 2022
MAGZSMF

18

EDISI 4 / APRIL 2022
MAGZSMF

AWARD AWARD

TOP LEADER ON CSR COMMITMENT 
30 Maret 2022

TOP CSR STAR #4 
30 Maret 2022

GOLD RANK + FIRST ENTRY 
COMMENDATION ASIA

SUSTAINABLITY REPORTING 
RATING 2021 ASRRAT NCSR 

17 November 2021

TJSL & CSR AWARD 2021 - PILAR 
EKONOMI BINTANG #3 DARI BUMN TRACK 

14 Oktober 2021

PR INDONESIA
BronzeWinner Kategori BUMN 
sub Kategori Annual Report 
30 Maret 2022

Penghargaan Utama Inovasi 
Pengelolaan Keuangan
Bagi Pelaku Homestay 

19 Agustus 2021

The Most Popular Leader in Social Media 2021
Kategori Pemimpin BUMN Non Tbk.

PR Indonesia 10 Desember 2021

PEMENANG ANUGRAH HUMAS INDONESIA 2021

Peringkat III Terpopuler di Media Digital 2021 BUMN non Tbk 
oleh Media PR Indonesia di Acara Anugerah Humas Indonesia

Indonesia Best Corporate Secretary Awards 2021 
In Financial Institution Sector dari The Economics 

29 Oktober 2021

Best Brand Image di Special Finance 
Category: Indonesia Best Financial Brand Awards 2021

The Iconomics 19 November 2021

WARTA EKONOMI

Indonesia Excellence Good Corporate Governance 
implementation on Company Expansion Through 
Business Cooperation kategori Financial Services 

Industries – 24 Februari 2022

PT  Sarana Multigriya Finansial  (Persero) 

In Special Finance Category

BEST BRAND IMAGE

RECOGNIZED AS PART 
OF INFOBANK 
TOP CEO 2021 

 14 Desember 2021

KATEGORI KHUSUS BIDANG KOLABORASI 
PENINGKATAN KUALITAS RUMAH 

DI DAERAH KUMUH 
30 Maret 2022
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aru Heru Abrianta  
Jabatan: Kepala Satuan Pengawasan Intern
Divisi  : Satuan Pengawasan Intern

Wahyu Soekasah  
Jabatan : Staf Advisory 
Divisi   : Perencanaan Strategis dan 
              Manajemen Perubahan 

Frans Fernando N 
Jabatan: GA Facility and Services

Divisi: SDM & Umum

 Andi Miftahul Syukron   
Jabatan: Pelaporan 
Divisi  : Keuangan & Penyelesaian Transaksi

Faruq Kamal  
Jabatan: Marketing Syariah  
Divisi  : Unit Usaha Syariah

Anandya Pradipta A  
Jabatan: Business Legal 

Divisi: Sekretariat Perusahaan  

Febrina Sri W
Jabatan: Kadiv Teknologi Informasi 

Divisi  : Teknologi Informasi 

Muhammad Ridho AR    
Jabatan: Staf Perencanaan Perseroan 
Divisi  : Perencanaan Strategis dan 
             Manajemen Perubahan 

Bayu Priyandika Putra    
Jabatan: HC Services
Divisi  : SDM & Umum

MOTIVASI

AAlkisah.
Seorang pemuda sedang 

memandangi biola tua dan 
usang milik kakeknya. Timbul 
pertanyaan dalam hatinya, 
“Kenapa biola tua ini tidak 
dibuang saja?”

Tanpa disadari, kakeknya 
sudah berada di belakang dan 
menepuk pundaknya sambil 
berkata, “Apa yang kamu lihat, 
cucuku?”

“Aku sedang perhatikan 
biola itu, Kek,” jawabnya, 
sambil menunjuk biola yang 
diperhatikannya sedari tadi. 
“Kenapa biola tua dan sudah 
usang seperti itu masih saja 
Kakek simpan?”

“Kamu ingin tahu?” tanya 
Kakek.

“Iya, Kek,” jawabnya.
“Sekarang kamu bawa biola 

itu dan coba tawarkan untuk 
dibeli oleh tetangga sebelah!”

Kemudian ia membawa 
biola itu dan menawarkannya 
ke tetangga. Tak lama ia pun 
kembali menghadap kakek.

“Bagaimana? Ditawar 
berapa?” tanya Kakek.

“Tetangga kita tidak mau beli, 
Kek. Katanya buat apa biola tua 
dan usang begitu?”

Kakek tersenyum mendengar 
jawaban cucu nya. “Baiklah, 
sekarang coba kamu bawa dan 
tawarkan ke toko barang antik 
di seberang pasar itu!” perintah 
Kakek lagi.

Kemudian si pemuda 
beranjak ke toko barang antik 
yang dimaksud kakeknya.

“Berapa yang mereka 
tawarkan?” tanya Kakek begitu 
pemuda kembali.

“3 juta rupiah, Kek,” sahut 

pemuda itu gembira, tidak 
menyangka biola tua dan usang 
itu ternyata masih memiliki 
nilai. Ia pun berpikir kakeknya 
akan melepas biola itu setelah 
mendapat informasi harga tadi. 

Namun Kakek malah 
memberinya perintah lain. 
“Sekarang coba kamu bawa 
biola itu dan tawarkan ke Kakek 
Maman, kawan kakek.” 

“Baik, Kakek.” Kemudian ia 
pergi menemui Kakek Maman.  
Tak berapa lama berselang, ia 
kembali menghadap kakeknya.

“Berapa ia menawar biola 
Kakek?” 

“50 juta rupiah, Kek!” 
Sejujurnya pemuda itu terkejut 
mendapati harga satu biola tua 
dan usang yang bisa berbeda-
beda.

“Cucuku…,” ujar Kakek 
bijak, “biola tua ini salah satu 
biola tertua di dunia hasil karya 
Antonio Stradivari buatan 
tahun 1725 yang Kakek beli di 
pasar loak sewaktu muda dulu. 
Meski terlihat tua dan usang, 
harganya sangat mahal bagi 
yang mengenal dan mengerti 
bagaimana memperlakukannya.” 

Pemuda itu terpaku 
mendengar penjelasan kakek.

“Dan pada saat ini juga 
Kakek sedang mencoba 
memberi pelajaran untukmu, 
bagaimana kamu akan dihargai 
dengan benar saat kamu 
berada di lingkungan yang 
tepat. Kita adalah orang biasa 
dan cenderung tidak berharga 
dalam pandangan orang-orang 
yang tidak mengenal kita. Kita 
juga mungkin akan dianggap 
menjengkelkan bagi orang yang 
iri terhadap kita," nasihatnya 

 "Lebih buruknya," lanjut 
sang Kakek, "kita adalah orang 
yang jahat tak berperasaan bagi 
orang yang memiliki perasaan 
kedengkian atas kita. Tapi di 
sisi lain, cucuku, kita adalah 
orang yang istimewa, luar biasa 
dan dianggap 'mahal' dalam 
penglihatan orang-orang yang 
mencintai dan mengagumi kita." 

Pemuda itu semakin terpukau 
dan terus memperhatikan 
kakeknya.

“Sekarang Kakek sampaikan 
yang paling penting dari 
semua ini padamu, cucuku. 
Pada akhirnya setiap orang 
memilik persepsi berbeda-
beda dan sesuai penghakiman 
masing-masing yang tidak bisa 
kita paksakan harus sesuai 
keinginan kita. Tidak perlu kita 
bersusah payah supaya terlihat 
baik dan membuat orang 
menyukai pribadi kita, tapi 
sebagai manusia cobalah dan 
fokus sekuat tenaga yang kamu 
miliki untuk terus melakukan 
kebaikan dan menjalankan apa 
pun dengan keikhlasan tanpa 
berharap apa pun untuk balasan 
orang lain.”

“Tidak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada siapa pun. Karena yang 
menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya itu.” 

– Ali bin Abi Thalib ra
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Divika Sandra     
Jabatan: Staf Business Analyst 
Divisi  : Teknologi Informasi

MASA BAKTI KARYAWAN  
SELAMA  5 TAHUN Divisi
Awwalina Ghaida Ristyati Chief of Economist

Rizki Maulida SDM dan Umum

Aldino Adi Sinatra Sekretariat Perusahaan

R Wisnu Prihartono Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Ajie Budiman Pembiayaan Korporat dan Retail

Wahyu Januar Teknologi Informasi 

Ahmad Mahyudin Subechi Keuangan & Penyelesaian Transaksi

Siti Nurkholifah Keuangan & Penyelesaian Transaksi

Gerry Gusta Baskara Perencanaan Strategis dan Manajemen Perubahan

 SELAMA  10 TAHUN Divisi
Candra Nur Budiawan Unit Usaha Syariah

SELAMA  15 TAHUN Divisi
Bonai Subiakto Sekretariat Perusahaan 

Dhesi Hariwati Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Misnawi Sekretariat Perusahaan

 Futri Indah Andayani   
Jabatan: Staf Vendor Management 
Divisi  : Pengadaan

Haryanti Novitasari    
Jabatan: Enterprise Risk Management 

Divisi: Manajemen Risiko dan Kepatuhan
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Greenship Associates

Greenship Associates 
adalah salah satu task 

force yang pelaksanaannya di 
bawah koordinasi dan tanggung 
jawab Bagian Umum SMF.

Pada tahun 2021 Greenship 
Associates telah 
menuntaskan 
dengan baik seluruh 
kegiatannya, antara 
lain:
1. Melakukan Workshop 

“Konsep Green 
Building dan 
Penerapannya” untuk 
seluruh karyawan 
Perseroan.

2. Seluruh anggota 
Task Force mengikuti 
sertifikasi Greenship 
Associates yang 

Task Force Greenship Associates bertujuan untuk memberikan edukasi, 
sosialisasi, improvement dan pelayanan kepada karyawan dan seluruh 
stakeholder mengenai kegiatan Lingkungan Hijau di Perseroan.

diselenggarakan oleh Green 
Building Council Indonesia 
(GBCI).

3. Pembentukan dan melakukan 
launching Bank Sampah 
Sampah Apik Resik yang 

merupakan program dari 
Pengelolaan Sampah Bijak di 
Perseroan.

4. Memasang dan menggunakan 
Instalasi Pengolahan Air 
Limbah (IPAL), yaitu alat 
pengolah air bekas pakai 
(grey water) untuk digunakan 
kembali sebagai air yang 
dipakai mencuci kendaraan 
dan menyiram tanaman.

5. Menuntaskan program “Rumah 
Hijau Karyawan”, yaitu suatu 
kompetisi internal berkenaan 
dengan bangunan rumah 
yang ditempati oleh Karyawan 
Perseroan yang memenuhi 
persyaratan penerapan hunian 
hijau secara sederhana dan 
memiliki kinerja terukur dalam 
penghematan energi, air, dan 
sumber daya lainnya.

6. Bersinergi dengan tim PKBL 
untuk membantu pelaksanaan 
program Budikdamber 
&Lorong Pangan dan Taman 
Edukasi Ecobrick di Kecamatan 
Kebayoran Baru.

7. Kunjungan  kerja  anggota  
team  Task  Force  ke  TPS3R  
Desa  Punggul,  Bali  dan  
Bank Sampah  Bersinar  Kab. 
Bandung  untuk  melakukan  
penjajakan  kerjasama,  
pelatihan pengumpulan 

sampah dan mempelajari tata 
kelola pengolahan sampah 
plastik, organik dan non 
organik.

8. Melakukan feasibility 
study bersama konsultan 
Greenship Associates untuk 
mempersiapkan Gedung SMF I 
mendapatkan sertifikat Green 
Building dari GBCI pada tahun 
2022.

Program Greenship Asso cia tes 
2022:
1. Pelaksanaan workshop 

“Adaptasi Perubahan Iklim” 
pada 10 Februari 2022 yang 
dihadiri seluruh karyawan 
Perseroan, baik karyawan 
tetap maupun alih daya.

2. Penggunaan Energi 
Terbarukan, yaitu program 
pemasangan solar cell di salah 
satu gedung milik Perseroan 
dan mulai Maret 2022 sebagian 
konsumsi listrik di Gedung 
SMF I & II telah menggunakan 
asupan dari solar cell tersebut. 

3. Konservasi Keanekaragaman 

Hayati Laut & Darat, yaitu 
bersinergi 
dengan tim 
TJSL untuk 
membantu 
konservasi 
hayati laut 
dan darat, 
yang akan 
dilakukan di 
Konservasi 
Anggrek Kebun 
Raya Bogor 
pada akhir 
Maret 2022.

4. Rumah Hijau 
Karyawan 
2022.

5. Menuju 
Green Building, yaitu program 
perbaikan sarana dan 
prasarana di kantor Perseroan 
untuk mendapatkan sertifikasi 
Green Building dari GBCI.

6. Efisiensi Energi, yaitu program 
penggantian sarana dan 
prasarana di Gedung SMF I & 
II untuk mendukung gerakan 
efisiensi energi.

7. Bank Sampah Apik Resik dapat 
bersinergi dan bekerjasama 
dalam memberikan bantuan 
TJSL kepada UMKM yang 

berwawasan lingkungan, 
seperti memberikan 
bantuan sampah plastik 
kepada Bank Sampah di 
sekitar kantor SMF. 
8. Memberikan hadiah/
reward kepada nasabah 
terbaik Bank Sampah Apik 
Resik.
9. Melakukan pengadaan 
motor listrik untuk 
mendukung program 

Transportasi Ramah 

Lingkungan.
10. Ling-
kung an Hijau 
Sekitar, yaitu 
program 
memberikan 
bantuan yang 
berkenaan 
dengan 

keedulian lingkungan 
hijau, baik bantuan barang, 
kerjasama Perseroan dengan 
instansi ataupun bantuan 
sosialisasi dan pelatihan 
kepada masyarakat di wilayah 
Kecamatan Kebayoran Baru, 
Jakarta Selatan.

11. Ecco Efficient, yaitu program 
menggunakan setidaknya 30% 
material ramah lingkungan 
untuk proses pelaksanaan 
renovasi atau pembangunan 
gedung Perseroan.
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Jangan Pernah Berhenti Belajar
Tempuhlah pendidikan setinggi mungkin. Tetapi jangan lupa menjaga 
kebugaran, seperti Bapak Dedy S. Priatna lakukan. Tujuannya bukan 

untuk menjadi atlet, meski nge-gym seminggu empat sekali. 

Hikmah dari pandemi banyak, diantaranya, 
setiap orang menjadi lebih perhatian terhadap 
kesehatan dan kebugarannya. Berbeda dengan 
Pak Dedy yang sejak lama telah perhatian 
dengan kebugaran dan kesehatannya. Tidak 
heran bila di rumahnya banyak alat-alat 
latihan kebugaran. 

“Sudah sejak lama di rumah saya punya 
alat untuk latihan kebugaran berupa alat 
Gym Multi Fungsi, biasa disebut 
Multigym atau Home Gym 2 sisi. 
Treadmill, sepeda statis, TRX 
(berupa tali yang di tempel di 
dinding ), dumbell dan bosu. 
Seminggu empat kali (Sabtu, 
Minggu, Selasa dan Kamis pagi),  
saya latihan kebugaran atau 
nge-gym dengan menggunakan 
semua alat tersebut,” ujarnya.

Bagi Pak Dedy latihan tersebut semata untuk 
menjaga kesehatan, kebugaran dan stamina, bukan 
untuk menjadi binaragawan (body builder). Vitamin 
dan suplemen juga dikonsumi, serta banyak makan 
buah-buahan dan sayur.

Sebetulanya masih ada olahraga lain yang juga 
hobinya, yakni golf. Tetapi sejak pandemi Covid, 
kegiatan golf dihentikan. Sebagai golfer, Pak Dedy 
menjadi anggota di beberapa Perkumpulan Golf, 
bahkan penasihat. 

“Golf selain untuk olah raga, juga menjadi 
sarana bernostalgia dan bergembira bersama 
teman masa lalu, serta teman satu profesi. Golf 
juga memperluas pergaulan dengan alumni dari 
SMA dan universitas lain juga dengan golfer dari 
berbagai kalangan. Sedangkan untuk pribadi, 
golf itu lawannya adalah diri sendiri, sehingga 
bermanfaat untuk self control,” ungkapnya. 

Sedangkan kegiatan bersama keluarga biasanya 
nonton film dan wisata kuliner. Menurutnya, 
kegiatan atau hobi yang “wajib “ dilakukan bersama 
keluarga adalah salat berjamaah (biasanya Subuh, 
Magrib dan Isya). Sesekali mengajak cucu untuk 
wisata kuliner atau makan di rumah. “Istri, anak 
dan cucu saya juga melakukan yoga bersama 
seminggu sekali. Karena kebetulan puteri sulung 
saya instruktur yoga. Tapi saya masih lebih memilih 
nge-gym dari pada yoga. Ini semua dalam rangka 
memupuk keakraban dan kebersamaan antar 
anggota keluarga,” ujarnya.           

PhD (Doktor) – University of 
Wisconsin, Madison, USA, 
jurusan Ekonomi Energi ini juga 
bercerita peran orangtua yang 
memotivasinya terus sekolah 
hingga S3. Kedua orangtuanya 
adalah sosok pekerja keras dan 

berjiwa sosial. “Dengan latar 
belakang itulah, orang tua saya 

berpesan, yang disampaikan puluhan 
kali atau bahkan ratusan kali dalam 

berbagai kesempatan, agar 
saya sekolah sampai S3 serta 

tidak pernah berhenti belajar 
tentang apa pun. Selain 
itu mereka juga berpesan 
untuk selalu bekerja keras 
dan senantiasa membantu 

orang miskin sesuai kemampuan,” ujar Pak Dedy 
mengenang nasihat orangtuanya. Amanat orangtua 
dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya. 
Amanat tersebut juga disampaikan kepada ketiga 
puterinya. 

“Alhamdulillah, puteri sulung saya, setamat dari 
Teknik Lingkungan ITB, mendapatkan beasiswa 
dari Pemerintah Perancis untuk S2 dan S3 di Paris, 
dan lulus,” jelas Pak Dedy. Sedangkan putri kedua 
setamat dari Psikologi UI, kuliah MBA di John 
Hopkins University, USA.

Setelah menikah mendapatkan beasiswa untuk 
S3 di Virginia Tech. Namun karena hamil hanya 
sampai memperoleh S2 saja. Sedangkan puteri 
bungsunya, setelah selesai kuliah di Planologi 
ITB, meneruskan S2 di bidang Urban Planning di 
Columbia University, USA, tapi  tidak berkeinginan 
meneruskan ke S3. Namun ingin kuliah S2 lagi di 
bidang lain, seperti Finance dan IT, tapi saat ini 
belum terlaksana. 

Dedy S. Priatna menjabat Komisaris Independen 
SMF sejak Agustus 2020 sesuai dengan SK Menteri 
Keuangan No. 370 / KMK.06 / 2020 , tanggal 11 
Agustus 2020. Pak Dedy berpesan kepada seluruh 
karyawan PT SMF untuk bekerja keras agar semua 
target perseroan tercapai, bahkan melebihi target 
RKAP. Untuk itu harus senantiasa meningkatkan 
kompetensi di bidang masing-masing. Apalagi 
didukung oleh beasiswa yang disediakan Perseroan. 
Pesan lainnya: jangan pernah berhenti belajar. 

Seiring dengan semangat 
Perseroan dalam memenuhi 

kebutuhan dan kenyamanan 
karyawan, salah satu wujud 
nyatanya adalah penerapan 
Flexible Working Space (FWS) atau 
ruang kerja yang fleksibel. Ruang 
kerja yang dapat digunakan 
karyawan untuk mendapatkan 
suasana bekerja yang lebih luwes 
dan santai.

Letaknya di lantai 3 Gedung 
SMF-2, dengan luas sekitar 
70 meter persegi.  Terdapat 
lift langsung ke ruangan dari 
Lobby SMF-2. Sebelum melalui 
pintu akses masuk dari Gedung 
SMF-1, kita akan dimanjakan 
dengan area hijau terbuka 
pada kedua sisi koridor. Konsep 
ruangan didesain terbuka dan 

hijau. Terdapat jendela-jendela 
yang menghadap langsung ke 
area pepohonan luar gedung. 
Atapnya terbuat dari kaca 
yang memungkinkan untuk 
mendapatkan pemandangan 
langit secara langsung. Ini 
menjadikan suasana bekerja 
yang lebih nyaman dan berbeda.

Karyawan dengan mudah 
mengakses area ini dari mana 
pun. Sebagai pelengkap ruangan 
dan kenyamanan bagi karyawan 
disediakan wastafel, kulkas dan 
dispenser air minum. Tersedia 
dua kamar mandi dengan desain 
sanitasi terbaik. Ruangan yang 
nyaman ini akan membuat betah 
karyawan untuk menghabiskan 
waktu berlama-lama bekerja di 
ruangan ini. 

Kapasitas ruang kerja ini pun 
sangat efisien. Terdapat 2 meja 
panjang yang masing-masing 
terdiri dari 8 kursi, kemudian 
ada 3 breakout-space yang bisa 
menampung 2-3 orang untuk 
diskusi informal. Tersedia pula 
lemari dan bufet sebagai tempat 
untuk menyimpan barang 
keperluan karyawan. Untuk 
keperluan presentasi disediakan 
TV LED yang dapat diakses secara 
nirkabel.

Hingga saat ini karyawan 
sangat antusias dengan 
ruang kerja ini. Diharapkan 
karyawan semakin kolaboratif 
dan produktif, yang kemudian 
memberikan manfaat bagi 
Perseroan.

Area kerja dengan suasana nyaman, luwes 
dan santai ada di lantai 3 Gedung SMF-2. 
Beratap kaca hingga bisa langsung melihat 
rintik hujan atau birunya langit ketika 
cerah. Fasilitas di dalam ruangan juga 
sangat memadai hingga membuat betah 
bekerja dengan waktu yang lama. 
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