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PENAWARAN UMUM TERBATAS DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN  
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU VIII (“PUT VIII”)

Sebanyak 5.702.809.150 (lima miliar tujuh ratus dua juta delapan ratus sembilan ribu dan seratus lima puluh) saham kelas B (“Saham Baru”) dengan 
nilai nominal Rp125 (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham, atau sebesar 20,34% (dua puluh koma tiga empat persen) dari modal ditempatkan 
dan disetor Perseroan setelah PUT VIII. Setiap pemegang 474 (empat ratus tujuh puluh empat) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar 
Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) pada tanggal 19 Mei 2017 pukul 16.00 WIB mempunyai 121 (seratus dua puluh satu) Hak Memesan Efek 
Terlebih Dahulu (“HMETD”), dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru 
dengan Harga Pelaksanaan Rp526 (lima ratus dua puluh enam Rupiah). 

Jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PUT VIII ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan 
dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah dana yang 
akan diterima Perseroan dalam rangka PUT VIII ini seluruhnya berjumlah Rp2.999.677.612.900 (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan 
miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus Rupiah). 

Saham Baru dari PUT VIII memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh 
lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (rounded down). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam 
bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib djual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukan ke dalam rekening Perseroan.

PT Astra International Tbk.(“Astra”) dan Standard Chartered Bank (“SCB”), pemegang saham utama Perseroan, menyatakan akan melaksanakan 
haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VIII ini, masing-masing sebanyak 2.541.145.300 (dua miliar lima ratus empat 
puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus) saham atau Rp1.336.642.427.800 (satu triliun tiga ratus tiga puluh enam miliar enam ratus 
empat puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus Rupiah). Sehubungan dengan pelaksanaan haknya, masing-masing Astra dan 
SCB telah menyetorkan Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) pada tanggal 5 Desember 2016, yang diperhitungkan sebagai 
bagian dari setoran modal dalam rangka Perseroan melakukan penawaran umum terbatas sesuai dengan Surat OJK No. SR.72/PB.33/2016 tanggal  
18 November 2016 perihal Rencana Dana Setoran Modal dan Pencatatannya sebagai Modal Inti Utama (CET-1) PT Bank Permata Tbk.

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VIII ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, 
maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang bukti HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari 
haknya dengan ketentuan dalam hal jumlah permintaan atas Saham Baru yang tidak dipesan melebihi Saham Baru yang tersedia, maka jumlah 
Saham Baru yang tersedia harus dialokasikan secara proposional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing 
pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang meminta penambahan Saham Baru berdasarkan harga pemesanan. Jika masih terdapat 
sisa Saham Baru dari jumlah yang ditawarkan, maka seluruh saham yang tersisa tersebut akan dibeli oleh Astra dan SCB sebagai pembeli siaga 
secara proporsional masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari saham yang tersisa tersebut berdasarkan (i) Akta Perjanjian Kesanggupan 
Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas VIII No. 97 tanggal 30 Maret 2017 sebagaimana diubah berdasarkan Akta 
Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas VIII No. 40 tanggal 
21 April 2017 antara Perseroan dan Astra; dan (ii) Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas 
VIII No. 98 tanggal 30 Maret 2017 sebagaimana diubah berdasarkan Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kesanggupan Pembelian 
Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas VIII No. 41 tanggal 21 April 2017 antara Perseroan dan SCB, seluruhnya dibuat dihadapan 
Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham”).

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA 
MULAI TANGGAL 23, 24, 26, 29 MEI SAMPAI DENGAN 30 MEI 2017. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN 
DILAKUKAN DI BEI MULAI PADA TANGGAL 23 MEI 2017. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 30 MEI 
2017 DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT MENJADI TIDAK 
BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM
PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM 
PUT VIII INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM 
JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 20,34% (DUA PULUH KOMA TIGA EMPAT PERSEN).

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YANG BERSUMBER DARI BERBAGAI AKTIVITAS 
BISNIS PERSEROAN. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MEMPEROLEH PENGEMBALIAN ATAS KREDIT YANG DIBERIKAN DALAM 
NILAI YANG MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN DAN MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN PERSEROAN 
SECARA KESELURUHAN. RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM (“SKS”) DALAM PUT VIII INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN 
DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL 
EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2017.P
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Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUT VIII kepada OJK di Jakarta 
melalui Surat No. 060/BP/DIR/III/2017 pada tanggal 31 Maret 2017, sesuai dengan persyaratan yang 
ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tanggal 10 November 1995 tentang 
Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan 
Lembaran Negara No. 3608 (selanjutnya disebut “UUPM”) beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
No. 29 tanggal 7 Mei 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum (“PP No. 29/1999”) yang dikeluarkan 
sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tanggal 25 Maret 1992 
tentang Perbankan juncto Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tanggal 10 November 1998 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 (“UU Perbankan”) bahwa  
(i) bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99,00% (sembilan 
puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan dan (ii) sekurang-kurangnya 1,00% 
(satu persen) dari saham bank yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki Warga Negara 
Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, dalam hal ini 1,00% (satu persen) saham bank yang tidak 
dicatatkan di Bursa Efek tersebut dimiliki oleh Astra tidak dicatatkan di BEI. Pada tanggal Prospektus ini 
diterbitkan, jumlah saham milik Astra yang tidak dicatatkan di BEI berjumlah 223.399.302 (dua ratus dua 
puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus dua) saham. Berdasarkan DPS tanggal 
31 Maret 2017, kepemilikan Astra pada Perseroan tercatat sebesar 44,56%.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT VIII ini bertanggung jawab sepenuhnya 
atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan di sektor pasar modal, dan kode etik, norma, serta starndar profesi masing-
masing.

Sehubungan dengan PUT VIII ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan 
atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini, tanpa sebelumnya 
memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT VIII ini dengan tegas menyatakan 
tidak adanya hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung 
sebagaimana didefinisikan UUPM.

PUT VIII INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN 
SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA 
MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN 
LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PUT VIII INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT 
TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM 
ATAU PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM 
ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN 
MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI 
NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH 
PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA 
TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.
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DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

“Afiliasi” : berarti Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 UUPM, 
yaitu: 
(a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai 

derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
(b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris 

dari pihak tersebut;
(c) hubungan antara dua perusahaan di mana terdapat satu atau 

lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
(d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung 

maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh 
perusahaan tersebut;

(e) hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan baik 
langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau

(f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

“Aset Produktif” : berarti penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan, 
dalam bentuk antara lain kredit, surat berharga, penempatan dana 
antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang 
dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repurchase agreement), 
tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta 
bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan 
itu, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 
tanggal 24 Oktober 2012 perihal Penilaian Kualitas Aset Bank 
Umum.

“Astra” : berarti singkatan dari PT Astra International Tbk, yaitu suatu 
perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Utara.

“ALCO” : berarti singkatan dari Asset Liability Committee atau Komite Asset 
Liability Perseroan.

“Anggaran Dasar” : berarti Akta Pendirian Perseroan beserta seluruh perubahannya.

“ASF” : berarti singkatan PT Astra Sedaya Finance, yaitu suatu perseroan 
terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan.

“ATM” : berarti singkatan dari Anjungan Tunai Mandiri.

“ATMR” : berarti singkatan dari Aset Tertimbang Menurut Risiko yaitu 
jumlah aset yang telah dibobot sesuai dengan ketentuan BI, untuk 
digunakan sebagai penyebut (pembagi) dalam menghitung Rasio 
Kecukupan Modal (Capital Adequecy Ratio/CAR).

“BAE” : berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu PT Raya Saham 
Registra, yang berkedudukan di Jakarta Selatan, merupakan pihak 
yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi 
saham dalam PUT VIII berdasarkan Perjanjian Pengelolaan 
Administrasi Saham.

“Bank Kustodian” : berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK 
untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian 
sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

“Bapepam” : berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal atau para 
pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM.
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“Bapepam-LK” : berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 
Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 
30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Pengawas Pasar Modal juncto Keputusan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia No. 184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Keuangan.

“BEI” atau ‘Bursa Efek” : berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem 
dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek 
diantara para pihak dengan tujuan memperdagangkan efek diantara 
mereka sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 4 UUPM, 
yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, 
berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima 
hak dan kewajibannya.

“BI” atau “Bank Indonesia” : berarti pihak yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat 
pembayaran yang sah, merumuskan dan melaksanakan kebijakan 
moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, 
mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi 
sebagai lender of the last resort, yang dalam hal ini diselenggarakan 
oleh Bank Sentral Republik Indonesia atau para pengganti dan 
penerima hak dan kewajibannya.

“BMPK” : berarti singkatan dari Batas Maksimum Pemberian Kredit, 
yaitu persentase maksimum realisasi penyediaan dana yang 
diperkenankan terhadap modal bank.

“BOPO” : berarti singkatan dari Biaya Operasional terhadap Pendapatan 
Operasional, yaitu rasio efisiensi bank yang mengukur beban 
operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional, sesuai 
dengan peraturan Bank Indonesia.

“CKPN” : berarti singkatan dari Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, yaitu 
cadangan yang dibentuk oleh bank untuk menghadapi risiko 
kerugian akibat penanaman dana dalam Aset Produktif. Besarnya 
CKPN dibentuk berdasarkan persentase tertentu dari nominal 
berdasarkan penggolongan kualitas Aset Produktif dan disajikan 
sebagai pos pengurang dari masing-masing Aset Produktif, 
sehingga akan berdampak pada NIM yang dihasilkan.

“Dilusi” : berarti penurunan persentase kepemilikan saham sebagai akibat 
tidak dilaksanakannya hak atas Saham Baru.

“DPK” : berarti singkatan dari Dana Pihak Ketiga, yaitu kewajiban Perseroan 
kepada pendukuk dan bukan penduduk dalam Rupiah dan valuta 
asing.

“DPS” : berarti singkatan dari Daftar Pemegang Saham Perseroan, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UUPT dan UUPM.

“Efek” : berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga 
komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan 
kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap 
derivatif dari efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 5 
UUPM.



v

“Efektif” : berarti Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan 
memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
(i)  atas dasar lewatnya waktu, yakni:

- 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan 
Pendaftaran diterima OJK secara lengkap; atau 

- 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan 
terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta 
OJK dipenuhi; atau

(ii) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi 
perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang 
diperlukan.

“Entitas Anak” : berarti perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan, baik melalui 
pemilikan saham mayoritas atau cara lain. Pada tanggal Prospektus 
ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak, yaitu PT 
Sahabat Finansial Keluarga.

“Entitas Asosiasi” : berarti suatu perusahaan yang mana Perseroan memiliki pengaruh 
signifikan, namun bukan merupakan Entitas Anak. Pada tanggal 
Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas 
Asosiasi, yaitu PT Astra Sedaya Finance.

“FPPS Tambahan” : berarti singkatan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham 
Tambahan, yaitu formulir untuk memesan saham yang melebihi porsi 
yang ditentukan sesuai dengan jumlah HMETD yang diterima oleh 
1 (satu) pemegang saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan 
PUT VIII.

“GWM” : berarti singkatan dari Giro Wajib Minimum yaitu jumlah dana 
minimum yang wajib dipelihara oleh Perseroan yang besarnya 
ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari 
DPK Perseroan.

“GWM LFR” : berarti tambahan simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh 
bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia jika 
LFR bank dibawah minimum LFR target Bank Indonesia (80%) atau 
jika diatas maksimum LFR target Bank Indonesia (92%) dan KPMM 
bank lebih kecil dari KPMM insentif Bank Indonesia sebesar 14%.

“GWM Primer” : berarti simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Perseroan 
dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang 
besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase 
tertentu dari DPK.

“GWM Sekunder” : berarti cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Perseroan 
berupa Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, 
Surat Berharga Negara dan/atau Excess Reserve, yang besarnya 
ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari 
DPK.

“Harga Pelaksanaan” : berarti harga yang harus dibayarkan dalam PUT VIII ini untuk setiap 
pelaksanaan 1 (satu) HMETD menjadi Saham Baru, yaitu Rp526 
(lima ratus dua puluh enam Rupiah) per saham.

“Hari Bursa” : berarti setiap hari dimana Bursa Efek atau badan hukum yang 
menggantikannya menyelenggarakan kegiatan perdagangan Efek 
di Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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“Hari Kalender” : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Kalender 
Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur 
nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik 
Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu 
ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari 
kerja biasa.

“Hari Kerja” : berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur 
nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau 
Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan 
oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.

“HMETD” : berarti singkatan dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu 
hak yang melekat pada Saham Lama Perseroan yang memberikan 
kesempatan kepada pemegang saham Perseroan untuk membeli 
Saham Baru Perseroan sebelum ditawarkan kepada pihak lain. 

“IAPI” : berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.

“KPMM” : berarti rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, yaitu rasio 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai kewajiban 
penyediaan modal minimum bank umum yang dihitung dengan 
membandingkan modal bank dengan ATMR.

“KSEI” : berarti pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral 
bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan pihak lain sebagaimana 
didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 10 UUPM, yang dalam hal ini 
diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, 
berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima 
hak dan kewajibannya.

“Menkumham” : berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman 
atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

“NIM” : berarti singkatan dari Net Interest Margin, yaitu rasio yang digunakan 
untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam mengelola marjin 
pendapatan bunga dengan pertumbuhan Aset Produktif yang 
dikelola oleh Perseroan yang dihitung dengan membagi pendapatan 
bunga bersih dengan rata-rata Aset Produktif berbunga dalam 
periode yang sama.

“NPL” : berarti singkatan dari Non-Performing Loan atau kredit bermasalah, 
yaitu rasio antara jumlah total kredit dengan kualitas kurang lancar, 
diragukan dan macet terhadap total kredit.

“OJK” : berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga 
yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang 
mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, 
pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas 
Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi 
pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor 
perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga 
jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 
31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan 
pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih 
dari Bapepam dan LK ke OJK, atau para pengganti dan penerima 
hak dan kewajibannya, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
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“PDN” : berarti singkatan dari Posisi Devisa Neto, yaitu selisih bersih antara 
aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah 
dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan 
komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administrative untuk 
setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.

“Pemegang Rekening” : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek 
di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek 
dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan 
peraturan KSEI.

“Pemerintah” : berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.

“PUT VIII” : berarti kegiatan penawaran sebanyak 5.702.809.150 (lima miliar tujuh 
ratus dua juta delapan ratus sembilan ribu dan seratus lima puluh) 
saham kelas B, dengan nilai nominal Rp125 (seratus dua puluh lima 
Rupiah) setiap saham, dimana setiap pemegang 474 (empat ratus 
tujuh puluh empat) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS 
Perseroan pada tanggal 19 Mei 2017 pukul 16.00 WIB berhak atas 
121 (seratus dua puluh satu) HMETD, dan setiap 1 (satu) HMETD 
memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak  
1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sehingga jumlah 
dana yang diperoleh Perseroan dalam PUT VIII ini seluruhnya 
berjumlah sebesar Rp2.999.677.612.900 (dua triliun sembilan ratus 
sembilan puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta 
enam ratus dua belas ribu sembilan ratus Rupiah). 

“Penitipan Kolektif” : berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih 
dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Perushaaan Efek  
dan/atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

“Perjanjian Pengelolaan 
Administrasi Saham”

: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 96 
tanggal 30 Maret 2017, yang dibuat oleh dan antara Perseroan 
dengan BAE di hadapan Notaris Aryanti Artisari, S.H., MKn., Notaris 
di Jakarta Selatan.

“Perjanjian Kesanggupan 
Pembelian Sisa Saham”

berarti (i) Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham 
Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas VIII No. 97 tanggal  
30 Maret 2017, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Addendum 
dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kesanggupan Pembelian 
Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas VIII  
No. 40 tanggal 21 April 2017 antara Perseroan dan Astra; dan (ii) Akta 
Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka 
Penawaran Umum Terbatas VIII No. 98 tanggal 30 Maret 2017 
sebagaimana diubah berdasarkan Akta Addendum dan Pernyataan 
Kembali Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Dalam 
Rangka Penawaran Umum Terbatas VIII No. 41 tanggal 21 April 
2017 antara Perseroan dan SCB, seluruhnya dibuat dihadapan 
Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

“Pernyataan Pendaftaran” : berarti pernyataan pendaftaran yang disampaikan kepada OJK 
oleh Perseroan dalam rangka PUT VIII, yang terdiri dari dokumen-
dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya, 
termasuk semua perubahan, tambahan, serta pembetulannya.
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“Perseroan” : berarti PT Bank Permata Tbk. berkedudukan di Jakarta Selatan, 
suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan 
hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang akan 
melakukan PUT VIII.

“Perusahaan Efek” : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin 
Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi 
sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

“POJK No.32/2014” : berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 
2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum 
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dimana beberapa 
ketentuan di dalamnya telah diubah dengan Peraturan OJK  
No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan 
atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014. 

“POJK No.32/2015” : berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 
2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan 
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

“POJK No. 33/2015” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 
2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan 
Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak memesan 
Efek Terlebih Dahulu.

“PP No. 29/1999” : berarti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 tanggal  
7 Mei 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.

“Prospektus” : berarti setiap informasi tertulis yang disusun dan diterbitkan oleh 
Perseroan sehubungan dengan PUT VIII sesuai dengan ketentuan 
Pasal 1 ayat 26 UUPM juncto Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 
tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan 
Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan 
Efek Terlebih Dahulu.

“Rekening Efek” : berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau 
dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau 
Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening 
efek yang ditandatangani pemegang saham dengan Perusahaan 
Efek atau Bank Kustodian.

“ROA” : berarti singkatan dari Return on Asset, yaitu rasio untuk mengukur 
kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan keuntungan 
dari aset yang dimiliki yang dihitung dengan membandingkan laba 
sebelum pajak dengan rata-rata total aset.

“ROE” : berarti singkatan dari Return on Equity, yaitu rasio untuk mengukur 
kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari ekuitas yang 
dimiliki yang dihitung dengan membandingkan laba setelah pajak 
penghasilan dengan rata-rata modal inti.

“RUPS” : berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat 
umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, 
UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

“RUPSLB” : berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar 
Biasa, yaitu rapat yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan 
Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-
peraturan pelaksanaannya.
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“Saham Baru” : berarti saham kelas B yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam 
PUT VIII ini dalam jumlah sebanyak 5.702.809.150 (lima miliar tujuh 
ratus dua juta delapan ratus sembilan ribu dan seratus lima puluh) 
saham kelas B dengan nilai nominal Rp125 (seratus dua puluh lima 
Rupiah) setiap saham.

“Saham Lama” : berarti saham kelas A dengan nilai nominal Rp12.500 (dua belas 
ribu lima ratus Rupiah) setiap saham dan saham kelas B dengan 
nilai nominal Rp125 (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham 
yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham 
Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.

“SAK” : berarti singkatan dari Standar Akuntansi Keuangan, yaitu suatu 
kerangka dalam penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar 
Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi 
Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi 
Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar 
modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.

“Sertifikat Bukti HMETD” : berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih 
Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh 
Perseroan kepada pemegang saham yang membuktikan HMETD, 
yang dapat diperdagangkan selama periode perdagangan HMETD.

“SCB” : berarti singkatan dari Standard Chartered Bank, berkedudukan di 
Inggris.

“SFK” : berarti singkatan dari PT Sahabat Finansial Keluarga (dahulu 
bernama PT GE Finance Indonesia), Entitas Anak Perseroan. 

“UU Perbankan” : berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tanggal 25 
Maret 1992 tentang Perbankan juncto Undang-Undang Republik 
Indonesia No. 10 tanggal 10 November 1998 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.

“UUPM” : berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 
tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 Tahun 
1995.

“UUPT” : berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 
tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106 
dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
No. 4756.
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RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain 
yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan 
konsolidasian terkait, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, serta faktor risiko, yang tercantum 
dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari 
laporan keuangan konsolidasian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan 
disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) di Indonesia.

1. Riwayat Singkat

Perseroan (dahulu PT Bank Bali Tbk.), berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan di Indonesia 
berdasarkan Akta Pendirian No. 228 tanggal 17 Desember 1954 yang dibuat di hadapan Eliza 
Pondaag, S.H., selaku pengganti dari Raden Mas Soerojo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah 
memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia atau “Menkumham”) berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/2/2 tanggal 4 Januari 
1955, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dengan No. 123 tanggal 15 Januari 1955 dan 
diumumkan dalam Tambahan No. 292 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 22 tanggal 18 Maret 
1955.

Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Januari 1955. Sesuai dengan Pasal 3 
Anggaran Dasarnya, Perseroan beroperasi sebagai bank umum. Perseroan memperoleh izin usaha 
sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 19371/U.M.II tanggal  
19 Februari 1957. Perseroan juga memperoleh izin untuk menjalankan aktivitas sebagai bank devisa 
dan bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah masing-masing berdasarkan Surat 
Keputusan Dewan Moneter Bank Indonesia No. Sekr/D.M./97 tanggal 8 Mei 1956 dan Surat Direktorat 
Perbankan Syariah No. 6/1082/DPbS tanggal 5 Oktober 2004. 

Pada tanggal 15 Januari 1990, berdasarkan izin Menteri Keuangan No.SI-070/SHM/MK.10/1989 
tertanggal 2 Desember 1989, saham Perseroan sejumlah 3.999.000 saham dengan jumlah nilai nominal 
Rp3.999 juta, telah ditawarkan melalui Penawaran Umum Saham Perdana kepada masyarakat dan 
telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (kedua bursa ini telah digabung dan sekarang 
bernama Bursa Efek Indonesia). Perseroan selanjutnya telah melakukan beberapa kali pencatatan 
saham dengan kronologis sebagai berikut:

Keterangan Tanggal Pencatatan
Jumlah Saham 

yang Diterbitkan Total Saham
Penawaran Umum Saham Perdana PT Bank Bali Tbk. 15 Januari 1990 3.999.000 3.999.000
Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan 

Modal Dengan Memberikan HMETD (“PUT”) I
PT Bank Bali Tbk. 10 September 1990 15.508.000 19.507.000

Pencatatan Saham Pendiri PT Bank Bali Tbk. 14 Nopember 1990 42.525.000 62.032.000
Pencatatan Saham Bonus PT Bank Bali Tbk. 8 September 1992 124.064.000 186.096.000
PUT II PT Bank Bali Tbk. 17 Juli 1995 65.133.600 251.229.600
Konversi Waran PT Bank Bali Tbk. 18 Maret 1996 - 1.434.230 252.663.830

20 Maret 1998
Perubahan Nilai Saham PT Bank Bali Tbk. 27 Oktober 1997 252.603.830 505.267.660
Penerbitan Saham Bonus PT Bank Bali Tbk. 25 Agustus 1998 166.738.173 672.005.833
PUT III Dalam Rangka Rekapitalisasi PT Bank Bali Tbk. 20 September 2000 66.528.577.467 67.200.583.300
Penggabungan lima bank menjadi PT Bank Permata Tbk. 27 September 2002 126.377.564.775 193.578.148.075
Penambahan Modal Tanpa HMETD 8 Juni 2004 25 193.578.148.100
Penggabungan Nilai Nominal 8 Juni 2004 7.743.125.924
PUT IV 18 Nopember 2010 1.290.520.987 9.033.646.911
PUT V 6 Desember 2012 1.642.481.256 10.676.128.167
PUT VI 24 Januari 2014 1.207.706.806 11.883.834.973
PUT VII 2 Juni 2016 10.456.095.082 22.339.930.055
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Sejak pelaksanaan PUT VII, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan 
Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 37 tanggal 15 Juni 2016, dibuat di hadapan Aryanti 
Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“Akta 37/2016”), para pemegang saham menyetujui 
perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 2, sehubungan dengan modal. Akta 37/2016 telah diberitahukan 
kepada Menkumham dan telah dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum 
(“Sisminbakum”) berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0060673 tanggal 24 Juni 2016, perubahan 
tersebut belum didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Jakarta Selatan dan dan telah 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078341.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 24 Juni 2016.

Dalam rangka PUT VIII, Anggaran Dasar Perseroan diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan 
Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 78 tanggal 29 Maret 2017, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, 
S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“Akta 78/2017”), para pemegang saham menyetujui perubahan 
ketentuan Pasal 4 ayat 1 sehubungan dengan peningkatan modal dasar. Akta 78/2017 telah memperoleh 
persetujuan Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0007712.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 3 April 
2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0043148.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 
3 April 2017.
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan berusaha dalam bidang bank umum sesuai dengan 
undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan 
kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah. Perseroan mulai melakukan kegiatan berdasarkan prinsip 
syariah sejak bulan November 2004.

Per 31 Desember 2016, Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 55 kantor cabang (termasuk 13 kantor 
cabang syariah), 253 kantor cabang pembantu (termasuk 3 kantor cabang pembantu syariah) dan  
312 kantor layanan syariah (sharia office channelling), 22 kantor kas (termasuk 1 kantor kas syariah), 
22 kas keliling/mobil, 6 poin pembayaran, dan 1.008 jaringan ATM yang tersebar di seluruh Indonesia. 

2. Struktur Penawaran Umum Terbatas 

Jenis penawaran : Penawaran Umum Terbatas Dengan Memberikan HMETD.

Rasio konversi : setiap pemegang 474 (empat ratus tujuh puluh empat) Saham Lama yang 
tercatat dalam DPS pada tanggal 19 Mei 2017 pukul 16.00 WIB memiliki 121 
(seratus dua puluh satu) HMETD, dimana setiap pemegang 1 (satu) HMETD 
berhak untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.

Nilai nominal : Rp125 (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham.

Harga Pelaksanaan : Rp526 (lima ratus dua puluh enam Rupiah) setiap saham.

Nilai emisi : Rp2.999.677.612.900 (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan 
miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu sembilan 
ratus Rupiah).

Dilusi kepemilikan : maksimum 20,34% (dua puluh koma tiga empat persen).

Pencatatan : BEI.
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Berdasarkan Akta 78/2017 dan DPS tanggal 31 Maret 2017, struktur permodalan dan susunan 
pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan
Nilai Nominal Rp12.500 per saham untuk Saham Kelas A

Nilai Nominal Rp125 per saham untuk Saham Kelas B
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar
Saham Kelas A 26.880.234 336.002.925.000 0,03
Saham Kelas B 97.311.976.600 12.163.997.075.000 99,97
Jumlah Modal Dasar 97.338.856.834 12.500.000.000.000 100,00
Modal Ditempatkan & Disetor
Saham Kelas A
 Masyarakat 26.880.234 336.002.925.000 0,12
Saham Kelas B
 PT Astra International Tbk. 9.954.569.331(1) 1.244.321.166.375 44,56
 Standard Chartered Bank 9.954.569.331 1.244.321.166.375 44,56
 Masyarakat 2.403.911.159 300.488.894.875 10,76
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor 22.339.930.055 3.125.134.152.625 100,00
Saham Dalam Portepel
Saham Kelas A - - -
Saham Kelas B 74.998.926.779 9.374.865.847.375 100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel 74.998.926.779 9.374.865.847.375 100,00

Catatan:
(1)  termasuk kepemilikan sebesar 1% yang tidak dicatatkan

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT VIII ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang 
saham Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan 
setelah PUT VIII secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan

Nilai Nominal Rp12.500 per saham untuk Saham Kelas A
Nilai Nominal Rp125 per saham untuk Saham Kelas B

Sebelum PUT VIII Setelah PUT VIII

Jumlah Saham
Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) % Jumlah Saham

Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) %

Modal Dasar
Saham Kelas A 26.880.234 336.002.925.000 0,03 26.880.234 336.002.925.000 0,03
Saham Kelas B 97.311.976.600 12.163.997.075.000 99,97 97.311.976.600 12.163.997.075.000 99,97
Jumlah Modal Dasar 97.338.856.834 12.500.000.000.000 100,00 97.338.856.834 12.500.000.000.000 100,00
Modal Ditempatkan & Disetor
Saham Kelas A
 Masyarakat 26.880.234 336.002.925.000 0,12 26.880.234 336.002.925.000 0,10
Saham Kelas B
 PT Astra International Tbk. 9.954.569.331(1) 1.244.321.166.375 44,56 12.495.714.631(1) 1.561.964.328.875 44,56
 Standard Chartered Bank 9.954.569.331 1.244.321.166.375 44,56 12.495.714.631 1.561.964.328.875 44,56
 Masyarakat 2.403.911.159 300.488.894.875 10,76 3.024.429.709 378.053.713.625 10,78
Jumlah Modal Ditempatkan
 & Disetor 22.339.930.055 3.125.134.152.625 100,00 28.042.739.205 3.837.985.296.375 100,00
Saham Dalam Portepel
Saham Kelas A - - -  -  - -
Saham Kelas B 74.998.926.779 9.374.865.847.375 100,00 69.296.117.629 8.662.014.703.625 100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel 74.998.926.779 9.374.865.847.375 100,00 69.296.117.629 8.662.014.703.625 100,00

Catatan:

(1)  termasuk kepemilikan sebesar 1% yang tidak dicatatkan
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Dalam hal seluruh HMETD yang ditawarkan tidak diambil bagiannya oleh masyarakat, maka pembeli 
siaga akan mengambil seluruh sisa saham yang tidak dilaksanakan, sehingga struktur permodalan dan 
susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT VIII secara proforma adalah sebagai 
berikut:

Keterangan

Nilai Nominal Rp12.500 per saham untuk Saham Kelas A
Nilai Nominal Rp125 per saham untuk Saham Kelas B

Sebelum PUT VIII Setelah PUT VIII

Jumlah Saham
Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) % Jumlah Saham

Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) %

Modal Dasar
Saham Kelas A 26.880.234 336.002.925.000 0,03 26.880.234 336.002.925.000 0,03
Saham Kelas B 97.311.976.600 12.163.997.075.000 99,97 97.311.976.600 12.163.997.075.000 99,97
Jumlah Modal Dasar 97.338.856.834 12.500.000.000.000 100,00 97.338.856.834 12.500.000.000.000 100,00
Modal Ditempatkan & Disetor
Saham Kelas A
 Masyarakat 26.880.234 336.002.925.000 0,12 26.880.234 336.002.925.000 0,10
Saham Kelas B
 PT Astra International Tbk. 9.954.569.331(1) 1.244.321.166.375 44,56 12.805.973.906(1) 1.600.746.738.250 45,67
 Standard Chartered Bank 9.954.569.331 1.244.321.166.375 44,56 12.805.973.906 1.600.746.738.250 45,67
 Masyarakat 2.403.911.159 300.488.894.875 10,76 2.403.911.159 300.488.894.875 8,56
Jumlah Modal Ditempatkan
 & Disetor 22.339.930.055 3.125.134.152.625 100,00 28.042.739.205 3.837.985.296.375 100,00
Saham Dalam Portepel
Saham Kelas A - - -  -  - -
Saham Kelas B 74.998.926.779 9.374.865.847.375 100,00 69.296.117.629 8.662.014.703.625 100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel 74.998.926.779 9.374.865.847.375 100,00 69.296.117.629 8.662.014.703.625 100,00

Catatan:

(1)  termasuk kepemilikan sebesar 1% yang tidak dicatatkan

Astra dan SCB, pemegang saham utama Perseroan, menyatakan akan melaksanakan haknya untuk 
membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VIII ini sesuai dengan Surat Pernyataan dari Astra 
tertanggal 30 Maret 2017 dan Surat Pernyataan dari SCB tertanggal 30 Maret 2017, masing-masing 
sebanyak 2.541.145.300 (dua miliar lima ratus empat puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu tiga 
ratus) saham atau Rp1.336.642.427.800 (satu triliun tiga ratus tiga puluh enam miliar enam ratus empat 
puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus Rupiah). Sehubungan dengan pelaksanaan 
haknya, masing-masing Astra dan SCB telah menyetorkan Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh 
miliar Rupiah) pada tanggal 5 Desember 2016 dan sesuai dengan Surat OJK No. SR.72/PB.33/2016 
tanggal 18 November 2016 perihal Rencana Dana Setoran Modal dan Pencatatannya sebagai Modal 
Inti Utama (CET-1) PT Bank Permata Tbk., dana tersebut dapat diperhitungkan sebagai bagian dari 
setoran modal dalam rangka Perseroan melakukan penawaran umum terbatas.

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VIII ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh 
pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang 
saham atau pemegang bukti HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya 
dengan ketentuan dalam hal jumlah permintaan atas Saham Baru yang tidak dipesan melebihi Saham 
Baru yang tersedia, maka jumlah Saham Baru yang tersedia harus dialokasikan secara proposional 
berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau 
pemegang bukti HMETD yang meminta penambahan Saham Baru berdasarkan harga pemesanan. 
Jika masih terdapat sisa Saham Baru dari jumlah yang ditawarkan, maka seluruh saham yang tersisa 
tersebut akan dibeli oleh Astra dan SCB sebagai pembeli siaga secara proporsional masing-masing 
sebesar 50% (lima puluh persen) dari saham yang tersisa tersebut berdasarkan Perjanjian Kesanggupan 
Pembelian Sisa Saham.

Keterangan lebih lanjut mengenai PUT VIII dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.
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3. Rencana Penggunaan Dana dari Hasil PUT VIII

Dana hasil PUT VIII, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan 
dipergunakan untuk memperkokoh struktur permodalan Perseroan dan seluruhnya akan digunakan 
untuk membiayai peningkatan Aset Produktif dalam rangka pengembangan usaha Perseroan. 

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil PUT VIII dapat dilihat pada Bab 
II dari Prospektus.

4. Keunggulan Bersaing

Dalam mengupayakan pencapain tujuan-tujuan bisnisnya, Perseroan memiliki 4 (empat) faktor kekuatan 
utama yang memberikan keunggulan daya saing di industri perbankan di Indonesia, yaitu:

• Jaringan kantor cabang yang luas dengan jalur-jalur distribusi yang komprehensif;
• Ragam produk dan layanan yang lengkap dan didukung oleh kualitas pelayanan yang prima;
• Kemampuan pengelolaan risiko yang kokoh; dan
• Dukungan pemegang saham utama yang memberikan kesempatan sinergi yang luas.

Untuk penjelasan keunggulan bersaing secara lengkap dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus 
ini.

5. Strategi Usaha

Untuk meningkatkan kualitas dan dan efektifitas manajemen pada setiap lini usaha Perseroan, Perseroan 
melakukan langkah-langkah strategis jangka pendek yang mencakup 5 (lima) hal utama yaitu:

• Menjaga tingkat kesehatan likuiditas, meningkatkan laba Perseroan, memperkuat hubungan/
komunikasi dengan eksternal dan internal;

• Memperbaiki portofolio kredit bermasalah (bad book) dengan mempertahankan kualitas aset, 
memaksimalkan recovery dan mengambil tindakan untuk mengurangi kredit bermasalah;

• Menumbuhkan laba dari portofolio kredit lancar (good book), khususnya Retail Banking, struktur 
pendanaan (CASA), pendapatan imbal jasa (fee-based income), dan produk-produk retail/SME/
Syariah dengan mengoptimalkan operational risk management;

• Memperbaiki dan memperkuat operational risk management; dan
• Memperbaiki dan memperkuat standar underwriting kredit.

6. Faktor Risiko 

Risiko-risiko yang diungkapkan di bawah ini merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan dan Entitas 
Anak dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan 
Perseroan dan Entitas Anak, dimulai dari risiko utama: 

•	 Risiko	yang	berkaitan	dengan	kegiatan	usaha	Perseroan	dan	industri	perbankan

- Risiko kredit
- Risiko likuiditas
- Risiko operasional
- Risiko pasar
- Risiko hukum
- Risiko reputasi
- Risiko stratejik
- Risiko kepatuhan
- Risiko perekonomian
- Risiko untuk mendapatkan tambahan modal
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•	 Risiko	yang	berkaitan	dengan	kegiatan	usaha	Entitas	Anak

- Risiko kredit
- Risiko operasional
- Risiko pasar
- Risko likuiditas
- Risiko hukum
- Risiko reputasi
- Risiko stratejik
- Risiko kepatuhan

Untuk penjelasan faktor risiko secara lengkap dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

7. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan 
laporan keuangan konsolidasian untuk tahun berakhir 31 Desember 2016 dan 2015, yang terdiri dari 
laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak, disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 telah 
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (penanggung jawab: Kusumaningsih 
Angkawijaya, CPA) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 2015 31 Desember 2016

Jumlah aset 182.689.351 165.527.512
Jumlah liabilitas 163.876.507 146.237.906
Jumlah ekuitas 18.812.844 19.289.606

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember

2015 2016
Jumlah pendapatan operasional 8.349.469 8.152.220
Jumlah beban operasional (8.055.934) (16.786.254)
(Rugi) Laba sebelum pajak penghasilan 293.535 (8.634.034)
(Rugi) Laba bersih 247.112 (6.483.084)
Jumlah (rugi) laba komprehensif 1.896.109 (6.518.768)

Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember

2015 2016
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi  1.808.383 5.333.310 
Kas bersih yang (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas investasi  5.156.151 (9.495.423)
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas 

pendanaan  (1.665.949) 4.135.126 
(Penurunan) kenaikan bersih kas dan setara kas  5.298.585  (26.987)
Kas dan setara kas, awal tahun  18.359.640 24.145.117 
Pengaruh fluktuasi kurs mata uang asing pada kas dan setara kas  486.892  37.772 
Kas dan setara kas, akhir tahun  24.145.117 24.155.902 
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Rasio 

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember
2015 2016

Rasio Kinerja
Kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) 15,0% 15,6%
Aset produktif bermasalah dan aset non-produktif bermasalah

terhadap total aset produktif dan aset non-produktif 1,7% 5,0%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 2,2% 6,3%
Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) 

aset keuangan terhadap aset produktif 2,4% 7,7%
NPL - bruto 2,7% 8,8%
NPL - neto 1,4% 2,2%
Imbal hasil aset (ROA) 0,2% (4,9%)
Imbal hasil ekuitas (ROE) 1,8% (38,3%)
Marjin pendapatan bunga bersih (NIM) 4,0% 3,9%
Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) 98,9% 150,8%
Loan to Deposit Ratio (LDR) 87,8% 80,5%
Kepatuhan (Compliance)
Persentase pelanggaran BMPK

Pihak terkait 0,0% 0,0%
Pihak tidak terkait 0,0% 0,0%

Persentase pelampauan BMPK
Pihak terkait 0,0% 0,8%
Pihak tidak terkait 0,0% 0,0%

Giro Wajib Minimum (GWM)
GWM utama - Rupiah 8,0% 6,6%
GWM sekunder - Rupiah 13,1% 25,6%
GWM LFR - Rupiah - 0,3%
GWM valuta asing 8,0% 8,4%

Posisi Devisa Neto (PDN) 1,2% 19,7%
Rasio Pertumbuhan
Total aset (1,4%) (9,4%)
Total liabilitas (2,6%) (10,8%)
Total ekuitas 10,1% 2,5%
Pendapatan operasional 12,5% (2,4%)
Laba bersih (84,4%) (2.723,5%)

Untuk penjelasan ikhtisar data keuangan penting secara lengkap dapat dilihat pada Bab IV dalam 
Prospektus ini.

8. Kebijakan Dividen

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Baru yang 
diterbitkan dalam rangka PUT VIII ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas 
pembagian dividen.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan 
mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS tahunan 
berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagian dividen pada tahun 
dimana Perseroan mencatatkan laba bersih. 

Manajemen Perseroan merencanakan kebijakan pembagian dividen kepada pemegang saham 
Perseroan dalam jumlah hingga 10% (sepuluh persen) dari laba bersih setelah pajak tahun buku 
yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain meliputi (i) tingkat kesehatan 
keuangan Perseroan; (ii) posisi permodalan Perseroan saat ini; (iii) target dan proyeksi kecukupan 
modal di masa depan; (iv) kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; dan (v) rencana dan prospek 
usaha Perseroan di masa depan. Perseroan juga memastikan bahwa untuk setiap rencana pembagian 
dividen tidak memiliki dampak yang merugikan kinerja keuangan maupun profil risiko Perseroan. 
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Perseroan berencana untuk membagikan dividen kepada pemegang saham pada tahun 2019 setelah 
mempertimbangkan kinerja dan kondisi keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 
31 Desember 2018 dan pemenuhan atas peraturan yang mengatur tentang kecukupan modal bank, dan 
tanpa mengurangi hak dari RUPS tahunan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran 
Dasar Perseroan.

Pembayaran dividen dapat dilakukan dalam bentuk pembayaran secara tunai, penerbitan saham 
dividen atau kombinasi dari keduanya.

Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para 
pemegang saham dalam RUPS.

Untuk penjelasan kebijakan dividen secara lengkap dapat dilihat pada Bab X dalam Prospektus ini.

9. Keterangan Tentang Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

Untuk mendukung pengembangan bisnis Perseroan khususnya kegiatan penyaluran dana, Perseroan 
telah melakukan penyertaan langsung pada 2 (dua) perusahaan pembiayaan konsumen, sebagai 
berikut :

Nama Perusahaan
Tahun Mulai 

Operasi 
Komersial

Tahun Mulai 
Penyertaan

Bidang 
Usaha

Tempat 
Kedudukan

Presentase 
Kepemilikan

Entitas Anak
PT Sahabat Finansial Keluarga 1994 2010 Pembiayaan Jakarta 99,998%

Konsumen
Entitas Asosiasi
PT Astra Sedaya Finance 1982 2014 Pembiayaan Jakarta 25,0%

Konsumen

10. Persyaratan Pemesanan Pembelian PUT VIII

Saham Baru dalam PUT VIII ini diterbitkan berdasarkan HMETD sebagaimana dimaksud dalam 
POJK No.32/2015. Perseroan telah menunjuk PT Raya Saham Registra sebagai pelaksana pengelola 
administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PUT VIII ini, sesuai dengan Akta 
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 96 tanggal 30 Maret 2017 yang dibuat oleh dan antara 
Perseroan dengan BAE di hadapan Notaris Aryanti Artisari, S.H., MKn., Notaris di Jakarta Selatan 
(“Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham”).

Keterangan lebih lanjut mengenai persyaratan pemesanan pembelian PUT VIII dapat dilihat pada Bab 
XV dalam Prospektus ini.



Halaman ini sengaja dikosongkan



1

I. PENAWARAN UMUM TERBATAS VIII

Dalam rangka pelaksanaan PUT VIII, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana 
penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 
(“RUPSLB”) tanggal 29 Maret 2017, dengan hasil keputusan antara lain menyetujui penambahan modal 
ditempatkan dan disetor Perseroan melalui penerbitan HMETD dengan jumlah sebanyak-banyaknya 
sejumlah 24.000.000.000 (dua puluh empat miliar) saham kelas B dengan nilai nominal Rp125 (seratus 
dua puluh lima Rupiah) per saham. Hasil RUPSLB tersebut telah diumumkan pada surat kabar 
harian Bisnis Indonesia, website Perseroan (www.permatabank.com), dan website BEI pada tanggal  
30 Maret 2017, sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK  
No. 32/POJK.04/2014”).

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PUT VIII sebanyak 5.702.809.150 (lima miliar tujuh 
ratus dua juta delapan ratus sembilan ribu dan seratus lima puluh) saham kelas B (“Saham Baru”) dengan 
nilai nominal Rp125 (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham, atau sebesar 20,34% (dua puluh koma 
tiga empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah PUT VIII. Setiap pemegang  
474 (empat ratus tujuh puluh empat) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal  
19 Mei 2017 pukul 16.00 WIB mempunyai 121 (seratus dua puluh satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) 
HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan 
Harga Pelaksanaan Rp526 (lima ratus dua puluh enam Rupiah). 

Jumlah Saham Baru yang diterbikan dalam PUT VIII ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya 
akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada BEI dengan senantiasa memperhatikan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam 
rangka PUT VIII ini seluruhnya berjumlah Rp2.999.677.612.900 (dua triliun sembilan ratus sembilan 
puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus 
Rupiah). 

Saham Baru dari PUT VIII memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak 
dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan 
dibulatkan ke bawah (rounded down). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk 
pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib djual oleh Perseroan dan hasil penjualannya 
dimasukan ke dalam rekening Perseroan.

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai POJK No. 32/2015 selama 
5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 23, 24, 26, 29 Mei sampai dengan 30 Mei 2017. Pencatatan Saham 
Hasil Pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI mulai pada tanggal 23 Mei 2017. Tanggal terakhir 
pelaksanaan HMETD adalah tanggal 30 Mei 2017 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai 
dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.

Astra dan SCB, pemegang saham utama Perseroan, menyatakan akan melaksanakan haknya untuk 
membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VIII ini sesuai dengan Surat Pernyataan dari Astra 
tertanggal 30 Maret 2017 dan Surat Pernyataan dari SCB tertanggal 30 Maret 2017, masing-masing 
sebanyak 2.541.145.300 (dua miliar lima ratus empat puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu tiga 
ratus) saham atau Rp1.336.642.427.800 (satu triliun tiga ratus tiga puluh enam miliar enam ratus empat 
puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus Rupiah). Sehubungan dengan pelaksanaan 
haknya, masing-masing Astra dan SCB telah menyetorkan Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh 
miliar Rupiah) pada tanggal 5 Desember 2016 dan sesuai dengan Surat OJK No. SR.72/PB.33/2016 
tanggal 18 November 2016 perihal Rencana Dana Setoran Modal dan Pencatatannya sebagai Modal 
Inti Utama (CET-1) PT Bank Permata Tbk., dana tersebut dapat diperhitungkan sebagai bagian dari 
setoran modal dalam rangka Perseroan melakukan penawaran umum terbatas.
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Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VIII ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh 
pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang 
saham atau pemegang bukti HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya 
dengan ketentuan dalam hal jumlah permintaan atas Saham Baru yang tidak dipesan melebihi Saham 
Baru yang tersedia, maka jumlah Saham Baru yang tersedia harus dialokasikan secara proposional 
berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau 
pemegang bukti HMETD yang meminta penambahan Saham Baru berdasarkan harga pemesanan. 
Jika masih terdapat sisa Saham Baru dari jumlah yang ditawarkan, maka seluruh saham yang tersisa 
tersebut akan dibeli oleh Astra dan SCB sebagai pembeli siaga masing-masing sebesar 50% (lima 
puluh persen) dari saham yang tersisa tersebut berdasarkan Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian 
Sisa Saham dalam rangka PUT VIII. 

1.1. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta 78/2017 dan DPS tanggal 31 Maret 2017, struktur permodalan dan susunan 
pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan
Nilai Nominal Rp12.500 per saham untuk Saham Kelas A

Nilai Nominal Rp125 per saham untuk Saham Kelas B
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar
Saham Kelas A 26.880.234 336.002.925.000 0,03
Saham Kelas B 97.311.976.600 12.163.997.075.000 99,97
Jumlah Modal Dasar 97.338.856.834 12.500.000.000.000 100,00
Modal Ditempatkan & Disetor
Saham Kelas A
 Masyarakat 26.880.234 336.002.925.000 0,12
Saham Kelas B
 PT Astra International Tbk. 9.954.569.331(1) 1.244.321.166.375 44,56
 Standard Chartered Bank 9.954.569.331 1.244.321.166.375 44,56
 Masyarakat 2.403.911.159 300.488.894.875 10,76
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor 22.339.930.055 3.125.134.152.625 100,00
Saham Dalam Portepel
Saham Kelas A - - -
Saham Kelas B 74.998.926.779 9.374.865.847.375 100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel 74.998.926.779 9.374.865.847.375 100,00

Catatan:
(1)  termasuk kepemilikan sebesar 1% yang tidak dicatatkan
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Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT VIII ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang 
saham Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan 
setelah PUT VIII secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan

Nilai Nominal Rp12.500 per saham untuk Saham Kelas A
Nilai Nominal Rp125 per saham untuk Saham Kelas B

Sebelum PUT VIII Setelah PUT VIII

Jumlah Saham
Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) % Jumlah Saham

Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) %

Modal Dasar
Saham Kelas A 26.880.234 336.002.925.000 0,03 26.880.234 336.002.925.000 0,03
Saham Kelas B 97.311.976.600 12.163.997.075.000 99,97 97.311.976.600 12.163.997.075.000 99,97
Jumlah Modal Dasar 97.338.856.834 12.500.000.000.000 100,00 97.338.856.834 12.500.000.000.000 100,00
Modal Ditempatkan & Disetor
Saham Kelas A
 Masyarakat 26.880.234 336.002.925.000 0,12 26.880.234 336.002.925.000 0,10
Saham Kelas B
 PT Astra International Tbk. 9.954.569.331(1) 1.244.321.166.375 44,56 12.495.714.631(1) 1.561.964.328.875 44,56
 Standard Chartered Bank 9.954.569.331 1.244.321.166.375 44,56 12.495.714.631 1.561.964.328.875 44,56
 Masyarakat 2.403.911.159 300.488.894.875 10,76 3.024.429.709 378.053.713.625 10,78
Jumlah Modal Ditempatkan
 & Disetor 22.339.930.055 3.125.134.152.625 100,00 28.042.739.205 3.837.985.296.375 100,00
Saham Dalam Portepel
Saham Kelas A - - -  -  - -
Saham Kelas B 74.998.926.779 9.374.865.847.375 100,00 69.296.117.629 8.662.014.703.625 100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel 74.998.926.779 9.374.865.847.375 100,00 69.296.117.629 8.662.014.703.625 100,00

Catatan:

(1)  termasuk kepemilikan sebesar 1% yang tidak dicatatkan

Dalam hal seluruh HMETD yang ditawarkan tidak diambil bagiannya oleh masyarakat, maka pembeli 
siaga akan mengambil seluruh sisa saham yang tidak dilaksanakan, sehingga struktur permodalan dan 
susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT VIII secara proforma adalah sebagai 
berikut:

Keterangan

Nilai Nominal Rp12.500 per saham untuk Saham Kelas A
Nilai Nominal Rp125 per saham untuk Saham Kelas B

Sebelum PUT VIII Setelah PUT VIII

Jumlah Saham
Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) % Jumlah Saham

Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) %

Modal Dasar
Saham Kelas A 26.880.234 336.002.925.000 0,03 26.880.234 336.002.925.000 0,03
Saham Kelas B 97.311.976.600 12.163.997.075.000 99,97 97.311.976.600 12.163.997.075.000 99,97
Jumlah Modal Dasar 97.338.856.834 12.500.000.000.000 100,00 97.338.856.834 12.500.000.000.000 100,00
Modal Ditempatkan & Disetor
Saham Kelas A
 Masyarakat 26.880.234 336.002.925.000 0,12 26.880.234 336.002.925.000 0,10
Saham Kelas B
 PT Astra International Tbk. 9.954.569.331(1) 1.244.321.166.375 44,56 12.805.973.906(1) 1.600.746.738.250 45,67
 Standard Chartered Bank 9.954.569.331 1.244.321.166.375 44,56 12.805.973.906 1.600.746.738.250 45,67
 Masyarakat 2.403.911.159 300.488.894.875 10,76 2.403.911.159 300.488.894.875 8,56
Jumlah Modal Ditempatkan
 & Disetor 22.339.930.055 3.125.134.152.625 100,00 28.042.739.205 3.837.985.296.375 100,00
Saham Dalam Portepel
Saham Kelas A - - -  -  - -
Saham Kelas B 74.998.926.779 9.374.865.847.375 100,00 69.296.117.629 8.662.014.703.625 100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel 74.998.926.779 9.374.865.847.375 100,00 69.296.117.629 8.662.014.703.625 100,00

Catatan:
(1)  termasuk kepemilikan sebesar 1% yang tidak dicatatkan
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Dengan memperhatikan bahwa jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PUT VIII ini seluruhnya 
berjumlah sebanyak 5.702.809.150 (lima miliar tujuh ratus dua juta delapan ratus sembilan ribu dan 
seratus lima puluh) saham kelas B, maka pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk 
membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VIII ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami 
penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah maksimum sebesar 20,34% (dua 
puluh koma tiga empat persen).

Sesuai dengan ketentuan ayat 2 dan ayat 3 Pasal 4 PP No. 29/1999 yang dikeluarkan sebagai 
peraturan pelaksanaan UU Perbankan bahwa (i) bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa 
Efek sebanyak-banyaknya 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang 
bersangkutan dan (ii) sekurang-kurangnya 1,00% (satu persen) dari saham bank yang tidak dicatatkan 
di Bursa Efek harus tetap dimiliki Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, dalam 
hal ini 1,00% (satu persen) saham bank yang tidak dicatatkan di Bursa Efek tersebut dimiliki oleh 
Astra tidak dicatatkan di BEI. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, jumlah saham milik Astra yang 
tidak dicatatkan di BEI berjumlah 223.399.302 (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh 
sembilan tiga ratus dua) saham. Berdasarkan DPS tanggal 31 Maret 2017, kepemilikan Astra pada 
Perseroan tercatat sebesar 44,56%.

Dengan asumsi bahwa seluruh HMETD dilaksanakan maka jumlah saham Perseroan yang seluruhnya 
tercatat akan menjadi berjumlah 27.762.311.811 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh dua juta 
tiga ratus sebelas ribu delapan ratus sebelas) saham, yang terdiri dari 22.116.530.753 (dua puluh dua 
miliar seratus enam belas juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh tiga) Saham Lama dan 
sebanyak 5.645.781.058 (lima miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu 
ribu lima puluh delapan) Saham Baru yang berasal dari PUT VIII ini.

Perseroan bersama-sama pemegang saham utama akan memperhatikan ketentuan yang berlaku  
di pasar modal, termasuk ketentuan dalam Peraturan No. I-A tanggal 20 Januari 2014 tentang 
Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat 
yang mengatur mengenai jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan pengendali dan 
bukan pemegang saham utama paling kurang 50.000.000 (lima puluh juta) saham dan paling kurang 
7,5% (tujuh koma lima persen).

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 
2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum (“POJK No. 56/2016”), sehubungan dengan PUT VIII 
Perseroan, OJK di dalam Surat No. SR-28/PB.33/2017 tanggal 22 Maret 2017 kepada Perseroan 
menyatakan bahwa apabila terjadi peningkatan persentase kepemilikan saham milik Astra dan SCB 
di Perseroan karena perannya sebagai pembeli siaga atau dalam hal pemegang saham publik tidak 
menggunakan haknya, maka Astra dan SCB wajib melakukan penyesuaian persentase kepemilikan 
saham kembali menjadi masing-masing sebesar 44,56% dalam jangka waktu selambat-lambatnya  
2 (dua) tahun. 

1.2. Keterangan tentang HMETD

a. Pemegang saham yang berhak menerima HMETD

Pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada 
tanggal 19 Mei 2017 pukul 16.00 WIB berhak mendapatkan HMETD. Setiap pemegang 474 (empat 
ratus tujuh puluh empat) Saham Lama akan mendapatkan 121 (seratus dua puluh satu) HMETD, 
di mana setiap 1 (satu) HMETD akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan  
1 (satu) Saham Baru Perseroan, yang akan ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp526 (lima 
ratus dua puluh enam Rupiah) setiap sahamnya yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan 
pemesanan pembelian Saham Baru.
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b. Pemegang HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

i. Para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima HMETD yang tidak dijual HMETD-
nya, atau

ii. Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endorsemen 
Sertifikat Bukti HMETD, atau

iii. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI;

sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

c. Perdagangan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode 
perdagangan HMETD, yaitu mulai tanggal 23, 24, 26, 29 Mei sampai dengan 30 Mei 2017.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan 
perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD 
tersebut diperdagangkan. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil 
keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara 
pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional 
lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek, sedangkan 
HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. 
Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara 
pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. 
Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD 
menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya dapat melaksanakan melalui 
Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

d. Bentuk HMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan 
Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama 
dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan 
untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus 
dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang 
diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan 
tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD 
ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing 
pemegang saham di KSEI.

e.	 Permohonan	Pemecahan	Sertifikat	Bukti	HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari 
HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE 
Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat 
melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal mulai tanggal 23, 24, 26, 29 Mei 
sampai dengan 30 Mei 2017.
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Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp11.000 
(sebelas ribu Rupiah) per Sertifikat Bukti HMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut sudah 
termasuk Pajak Pertambahan Nilai. 

f. Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari 
HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang 
ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PUT VIII ini. Perhitungan di bawah ini 
hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan 
dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai 
HMETD.

Diasumsikan harga pasar satu saham =  Rp a
Harga saham PUT VIII  =  Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT VIII = A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT VIII = B
Jumlah saham yang beredar setelah PUT VIII = A + B

Harga teoritis saham baru  = (Rp a x A) + (Rp b x B)
             (A + B)
  = Rp c
  
Harga teoritis HMETD =  Rp a - Rp c

g. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan 
dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

h.	 Penggunaan	Sertifikat	Bukti	HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk 
membeli Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PUT VIII dan diterbitkan untuk 
pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham. Sertifikat Bukti HMETD 
tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan 
dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan 
Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.
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1.3. Informasi Mengenai Saham Perseroan

Berikut adalah historis kinerja saham Perseroan di Bursa Efek meliputi harga penutupan tertinggi, harga 
penutupan terendah dan volume perdagangan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir 
sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK:

Bulan Harga Penutupan 
Tertinggi

Harga Penutupan 
Terendah

Total Volume Perdagangan 
(saham)

Maret 2016 635 549 5.748.387 
April 2016 1.103 658 44.464.871
Mei 2016 822 576 21.331.054
Juni 2016 705 565 1.470.251.300
Juli 2016 740 680 815.782.100

Agustus 2016 735 660 560.788.500
September 2016 635 570 199.656.200

Oktober 2016 620 570 173.171.900
November 2016 575 530 134.705.200
Desember 2016 565 545 75.667.400

Januari 2017 745 525 924.569.400
Februari 2017 745 660 615.814.700
Maret 2017(1) 755 525 598.334.100

Catatan:
(1) sampai dengan tanggal 29 Maret 2017
Sumber : Bloomberg

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, Perseroan tidak pernah mengalami penghentian perdagangan saham. 

PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN SAHAM ATAU EFEK EKUITAS 
LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA 
BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF, KECUALI ATAS PERMINTAAN REGULATOR, 
HAL MANA ATAS TINDAKAN KORPORASI TERSEBUT HANYA AKAN DILAKSANAKAN 
DENGAN MEMPERHATIKAN PERSETUJUAN DARI REGULATOR.
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II. RENCANA PENGGUNAAN DANA 

Dana hasil PUT VIII, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan 
dipergunakan untuk memperkokoh struktur permodalan Perseroan dan seluruhnya akan digunakan 
untuk membiayai peningkatan Aset Produktif dalam rangka pengembangan usaha Perseroan. 

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan 
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan menyampaikan laporan 
realisasi penggunaan dana hasil PUT VIII ini kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS 
tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat 
secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember sampai dengan 
seluruh dana hasil PUT VIII ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut 
selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil PUT VIII 
ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan 
alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat 
persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS.

Perseroan akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di 
bidang pasar modal, dalam penggunaan dana hasil PUT VIII ini.

Sesuai dengan POJK No. 33/2015, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 
0,155% dari nilai PUT VIII yang meliputi:

• Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sebesar 0,080%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan 
Hukum sebesar 0,033%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,043%; dan biaya jasa Notaris sebesar 
0,004%; 

• Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,003%, yang merupakan biaya jasa BAE;

• Biaya jasa konsultasi keuangan (financial advisory fee) sebesar 0,019%; dan

• Biaya lain-lain 0,053%, termasuk biaya RUPSLB, pencatatan di BEI, pungutan oleh OJK terkait 
dengan pengajuan pendaftaran Pernyataan Pendaftaran, auditor penjatahan, biaya percetakan 
Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya pemasangan iklan di surat kabar dan biaya-biaya lain 
yang berhubungan dengan PUT VIII ini.

Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas 
VII kepada OJK melalui surat No. 139/BP/DIR/VII/16 tanggal 15 Juli 2016, dimana seluruh dana yang 
diperoleh dari PUT VII tersebut telah digunakan seluruhnya sesuai dengan rencana penggunaan dana. 
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III.   PERNYATAAN UTANG 

Pernyataan utang berikut bersumber dari laporan keuangan konsolidasian untuk tahun berakhir 31 
Desember 2016 dan 2015, yang terdiri dari laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak, disusun dan 
disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 telah 
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (penanggung jawab: Kusumaningsih 
Angkawijaya, CPA) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo liabilitas tercatat sebesar Rp146.237,91 miliar dengan rincian 
sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah

Liabilitas segera 607.930
Simpanan dari nasabah

Giro 
Pihak ketiga 26.826.980
Pihak berelasi 4.507.304

Tabungan
Pihak ketiga 29.066.672
Pihak berelasi 374.878

Deposito Berjangka
Pihak ketiga 62.593.066
Pihak berelasi 6.933.760

Simpanan dari bank-bank lain
Pihak ketiga 2.397.301
Pihak berelasi 264.334

Liabilitas keuangan untuk diperdagangkan
Pihak ketiga 45.086
Pihak berelasi 568

Utang akseptasi
Pihak ketiga 3.898.331
Pihak berelasi 91.819

Beban masih harus dibayar 1.177.535
Liabilitas lain-lain 752.498
Liabilitas imbalan pasca-kerja 61.774
Provisi 111.484
Utang subordinasi

Pihak ketiga 5.379.530
Pihak berelasi 1.147.056

Jumlah liabilitas 146.237.906
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3.1. Rincian Masing-Masing Liabilitas

Liabilitas segera

Saldo liabilitas segera pada tanggal 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp607,93 miliar dengan rincian 
sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah

Rupiah
Utang kartu kredit dan kartu debit 252.048
Utang kepada ATM Bersama 136.588
Pajak penghasilan pasal 4(2) 125.204
Utang kepada notaris 41.096
Pajak penghasilan pasal 21 34.239
Utang premi 12.490
Pajak pertambahan nilai 3.343
Pajak penghasilan pasal 26 1.626
Pajak penghasilan pasal 23 1.296
Jumlah liabilitas segera 607.930

Utang kartu kredit dan kartu debit merupakan tagihan-tagihan dari bank-bank lain dan merchant 
sehubungan dengan transaksi kartu kredit dan kartu debit.

Simpanan dari nasabah

Saldo simpanan dari nasabah pada tanggal 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp130.302,66 miliar 
yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito berjangka dengan rincian sebagai berikut:

Giro

Saldo giro pada tanggal 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp31.334,28 miliar dengan rincian sebagai 
berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah

Rupiah
Pihak ketiga 18.413.783
Pihak berelasi 2.300.519

20.714.302
Valuta Asing
Pihak ketiga 8.413.197
Pihak berelasi 2.206.785

10.619.982
Jumlah giro 31.334.284

Giro wadiah dan mudharabah yang dikelola oleh Unit Usaha Syariah Perseroan pada tanggal  
31 Desember 2016 seluruhnya berjumlah Rp1.590,77 miliar.

Giro yang diblokir, yang umumnya digunakan untuk jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh 
Perseroan dan transaksi lainnya dengan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 berjumlah 
Rp1.571,56 miliar.
 
Giro dari pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp4.507,30 miliar atau 3,1% 
dari jumlah liabilitas konsolidasian.
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Tingkat suku bunga efektif rata-rata tertimbang giro adalah 3,5% untuk mata uang Rupiah dan 0,7% 
untuk valuta asing. Tingkat bonus/bagi hasil rata-rata tertimbang giro wadiah dan mudharabah adalah 
3,1% untuk mata uang Rupiah dan 0,2% untuk valuta asing.

Giro merupakan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan nilai wajar 
mendekati nilai tercatat sebesar Rp31.334,28 miliar.

Tabungan

Saldo tabungan pada tanggal 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp29.441,55 miliar dengan rincian 
sebagai berikut: 

(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah

Rupiah
Pihak ketiga 24.904.191
Pihak berelasi 355.067

25.259.258
Valuta Asing
Pihak ketiga 4.162.481
Pihak berelasi 19.811

4.182.292
Jumlah tabungan 29.441.550

Tabungan wadiah dan mudharabah yang dikelola oleh Unit Usaha Syariah Perseroan berjumlah 
Rp7.120,93 miliar pada tanggal 31 Desember 2016.

Tabungan umumnya diblokir karena adanya program untuk produk tabungan tertentu, program bundling 
antara kartu kredit dengan produk tabungan tertentu, sebagai jaminan pelunasan KPR, program tax 
amnesty dan transaksi lainnya. Tabungan yang diblokir pada tanggal 31 Desember 2016 berjumlah 
Rp1.604,39 miliar.

Tabungan yang merupakan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp374,88 
miliar atau 0,3% dari jumlah liabilitas konsolidasian.

Tingkat suku bunga efektif rata-rata tertimbang tabungan adalah 2,9% untuk mata uang Rupiah dan 
0,3% untuk valuta asing. Tingkat bagi hasil rata-rata tertimbang tabungan mudharabah adalah 3,6% 
untuk mata uang Rupiah dan 0,3% untuk valuta asing.

Tabungan merupakan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan nilai 
wajar mendekati nilai tercatat sebesar Rp29.441,55 miliar.

Deposito berjangka

Saldo deposito berjangka pada tanggal 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp69.526,83 miliar dengan 
rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah

Rupiah
Pihak ketiga 55.670.309
Pihak berelasi 5.567.739

61.238.048
Valuta Asing
Pihak ketiga 6.922.757
Pihak berelasi 1.366.021

8.288.778
Jumlah tabungan 69.526.826
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Rincian deposito berjangka berdasarkan jangka waktu kontraktual penempatan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah

Rupiah
Kurang dari 3 bulan 35.568.137
3 bulan - kurang dari 6 bulan 15.409.367
6 bulan - kurang dari 12 bulan 6.480.825
12 bulan - lebih dari 12 bulan 3.779.719

61.238.048
Valuta Asing
Kurang dari 3 bulan 6.096.962
3 bulan - kurang dari 6 bulan 1.252.127
6 bulan - kurang dari 12 bulan 398.114
12 bulan - lebih dari 12 bulan 541.575

8.288.778
Jumlah deposito berjangka 69.526.826

Deposito mudharabah yang dikelola oleh Unit Usaha Syariah Perseroan berjumlah Rp4.219,53 miliar 
pada tanggal 31 Desember 2016.

Pemblokiran deposito berjangka dilakukan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh 
Perseroan, letter of credit dan bank garansi yang diterbitkan oleh Perseroan serta transaksi lainnya. 
Deposito berjangka yang diblokir pada tanggal 31 Desember 2016 berjumlah Rp6.607,03 miliar.

Deposito berjangka yang merupakan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar 
Rp6.933,76 miliar atau 4,7% dari jumlah liabilitas konsolidasian.

Tingkat suku bunga efektif rata-rata tertimbang deposito berjangka adalah 6,9% untuk mata uang Rupiah 
dan 1,0% untuk valuta asing. Tingkat bagi hasil rata-rata tertimbang deposito berjangka mudharabah 
adalah 6,4% untuk mata uang Rupiah dan 0,3% untuk valuta asing.

Deposito berjangka merupakan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi 
dengan nilai wajar mendekati nilai tercatat sebesar Rp69.526,83 miliar.

Simpanan dari bank-bank lain

Saldo simpanan dari bank-bank lain pada tanggal 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp2.661,64 
miliar dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah

Rupiah
Giro

Pihak ketiga 882.678
Pihak berelasi 260.988

Deposito berjangka
Pihak ketiga 1.185.556

Tabungan
Pihak ketiga 313.539

2.642.761
Valuta Asing
Giro

Pihak ketiga 15.528
Pihak berelasi 3.346

18.874
Jumlah simpanan dari bank-bank lain 2.661.635
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Simpanan dari bank-bank lain yang merupakan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2016 adalah 
sebesar Rp264,33 miliar atau 0,2% dari jumlah liabilitas konsolidasian.

Tingkat suku bunga efektif rata-rata tertimbang simpanan dari bank-bank lain adalah 5,6% untuk mata 
uang Rupiah dan 0,2% untuk valuta asing.

Simpanan dari bank-bank lain merupakan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan 
diamortisasi dengan nilai wajar mendekati nilai tercatat sebesar Rp2.661,64 miliar.

Liabilitas keuangan untuk diperdagangkan

Saldo liabilitas keuangan untuk diperdagangkan pada tanggal 31 Desember 2016 tercatat sebesar 
Rp45,65 miliar dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah

Foreign Curency Forward
Pihak ketiga  37.075 
Pihak berelasi 332 

Foreign Currency Spot
Pihak ketiga 1.353 
Pihak berelasi 236 

Swap suku bunga (IRS)
Pihak ketiga 1.237 

Cross Currency Swap (CCS)
Pihak ketiga 5.421 

Jumlah liabilitas keuangan untuk diperdagangkan  45.654 

Liabilitas keuangan untuk diperdagangkan yang merupakan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 
2016 adalah sebesar Rp0,57 miliar atau 0,0% dari jumlah liabilitas konsolidasian.

Liabilitas keuangan untuk diperdagangkan merupakan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam 
kelompok diperdagangkan dengan nilai wajar sebesar Rp45,65 miliar.

Utang akseptasi

Saldo utang akseptasi pada tanggal 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp3.990,15 miliar dengan 
rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah

Rupiah
Bank-bank lain

Pihak ketiga 631.389
Pihak berelasi 1.076

Nasabah
Pihak ketiga 31.663

664.128
Valuta Asing
Bank-bank lain

Pihak ketiga 3.205.491
Pihak berelasi 90.743

Nasabah
Pihak ketiga 29.788

3.326.022
Jumlah utang akseptasi 3.990.150
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Utang akseptasi kepada pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp91,82 miliar 
atau 0,1% dari jumlah liabilitas konsolidasian.

Utang akseptasi merupakan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan 
nilai wajar mendekati nilai tercatat sebesar Rp3.990,15 miliar.

Beban masih harus dibayar

Saldo beban masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp1.177,54 miliar 
dengan saldo dalam valuta asing sebesar Rp3,53 miliar. Beban masih harus dibayar yang merupakan 
pihak berelasi berjumlah Rp6,77 miliar atau 0,0% dari jumlah liabilitas konsolidasian. 

Liabilitas lain-lain

Saldo liabilitas lain-lain pada tanggal 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp752,50 miliar dengan saldo 
dalam valuta asing sebesar Rp220,64 miliar. 

Liabilitas imbalan pasca-kerja

Saldo liabilitas imbalan pasca-kerja pada tanggal 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp61,77 miliar 
dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah

Perseroan
Nilai kini kewajiban imbalan manfaat pasti 489.062 
Nilai wajar aset program (430.326) 
Defisit 58.736 

Entitas Anak
Nilai kini kewajiban imbalan manfaat pasti 3.038 

Liabilitas imbalan pasca-kerja 61.774 

Sejak tanggal 4 Juli 2003, Perseroan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh 
karyawan tetapnya dan dikelola serta diadministrasikan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan  
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (“DPLK BNI”). Iuran untuk dana pensiun dihitung berdasarkan 
persentase tertentu dari gaji pokok karyawan. Jumlah iuran yang ditanggung karyawan dan Perseroan 
masing-masing sebesar 4% dan 9%.

Pada tahun 2016, Perseroan menempatkan dana untuk mendukung pemenuhan liabilitas imbalan 
pasca-kerja karyawan sebesar Rp430,00 miliar pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (“DPLK”) Astra 
Aviva dan DPLK Manulife Indonesia masing-masing sebesar Rp215,00 miliar dalam bentuk Program 
Pensiun untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP) yang memenuhi kriteria sebagai aset program.

Program imbalan manfaat pasti memberikan eksposur risiko aktuarial kepada Perseroan, seperti: risiko 
investasi, risiko suku bunga dan risiko inflasi.

Perhitungan liabilitas imbalan pasca-kerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah 
berdasarkan proyeksi perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen, PT Towers Watson 
Purbajaga. Asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan tersebut adalah sebagai berikut: 

Tingkat diskonto per tahun 8%
Kenaikan gaji per tahun 6%
Hasil yang diharapkan per tahun 8%
Umur pensiun normal 55
Manfaat Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Sama dan 
Dana Pensiun
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Pada tanggal 31 Desember 2016, durasi rata-rata tertimbang dari kewajiban imbalan pasti adalah 6,33 
tahun.

Tingkat diskonto digunakan dalam menentukan nilai kini liabilitas imbalan pasca-kerja pada tanggal 
penilaian. Secara umum, tingkat diskonto mengacu pada imbal hasil atas obligasi Pemerintah berkualitas 
tinggi yang diperdagangkan di pasar modal aktif pada tanggal pelaporan.

Asumsi kenaikan gaji di masa depan memproyeksikan liabilitas imbalan pasca-kerja mulai dari tanggal 
penilaian melalui usia pensiun normal. Tingkat kenaikan gaji pada umumnya ditentukan dengan 
menerapkan penyesuaian inflasi untuk skala pembayaran dan dengan memperhitungkan masa kerja.

Provisi

Saldo provisi pada tanggal 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp111,48 miliar dengan rincian sebagai 
berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah

Litigasi dan klaim 33.568
Provisi biaya rekondisi 60.067
Beban peleburan usaha 17.849
Jumlah provisi 111.484

Berdasarkan Surat BPPN No. PD/TM/249/X/2002 tanggal 25 Oktober 2002, Bank Peserta Penggabungan 
(BPP) sebelum tanggal efektif peleburan usaha harus mencatat beban-beban sebesar Rp1.630,61 
miliar yang akan timbul berkaitan dengan proses peleburan usaha kelima bank yang antara lain terdiri 
dari estimasi provisi litigasi dan klaim, beban pesangon karyawan, beban pajak, beban kantor pusat, 
beban teknologi, beban “branding” dan lain-lain. Dalam beban peleburan usaha tersebut, sebesar 
Rp482,25 miliar dicatat sebagai beban peleburan usaha oleh Perseroan dalam laporan laba rugi 
konsolidasian untuk periode sembilan bulan berakhir 30 September 2002.

Sejak peleburan usaha sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, Perseroan telah menggunakan 
beban peleburan usaha sebesar Rp1.067,52 miliar, termasuk pembukuan kembali sebesar Rp281,40 
miliar sehubungan dengan penerimaan kembali pembayaran yang telah dilakukan atas Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) sejumlah 
Rp411,84 miliar.

Sampai dengan 31 Desember 2016, Perseroan melakukan pemulihan atas provisi beban peleburan 
usaha sebesar Rp545,24 miliar yang berkaitan dengan beban litigasi dan klaim, eksposur pajak, pesangon 
karyawan, beban kantor pusat, beban “branding”, beban retail dan komersial, beban komunikasi dan 
beban pelatihan. Saldo beban peleburan usaha pada tanggal 31 Desember 2016 merupakan provisi 
untuk litigasi dan pajak.

Provisi litigasi dan klaim sebagian besar merupakan cadangan yang dibentuk sehubungan dengan 
perkara-perkara yang terkait dengan Assets Transfer Kit (ATK) yang dilakukan dalam rangka 
rekapitalisasi Perseroan.

Provisi biaya rekondisi merupakan estimasi kewajiban kepada pihak penyewa terkait dengan kewajiban 
Perseroan untuk melakukan rekondisi atas aset yang disewa pada akhir periode sewa.

Provisi ditentukan dengan mempertimbangkan penilaian dan estimasi manajemen.

Manajemen melakukan kajian secara periodik atas asumsi yang digunakan dalam mengestimasi 
besaran dan saat keluarnya arus kas masa depan untuk peyelesaian provisi, dan secara khusus 
pada saat Perseroan mendapatkan kondisi terkini dari kasus tertentu. Selain besaran eksposur klaim, 
Perseroan juga mempertimbangkan posisi Perseroan atas kasus yang bersangkutan, kasus yang sama 
pada entitas lain dan faktor-faktor lain, dalam mengestimasi besaran provisi. Perubahan atas asumsi-
asumsi tersebut akan mempengaruhi nilai tercatat atas provisi.
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Utang Subordinasi

Saldo utang subordinasi pada tanggal 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp6.526,59 miliar dengan 
rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap II(1)

Pihak ketiga
Nilai nominal 461.000 
Bunga masih harus dibayar 10.081 
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi (1.441) 

469.640 
Pihak berelasi

Nilai nominal 239.000 
Bunga masih harus dibayar 5.226 
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi (747) 

243.479 
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap I(2)

Pihak ketiga
Nilai nominal 815.000 
Bunga masih harus dibayar 1.902 
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi (3.056) 

813.846 
Pihak berelasi

Nilai nominal 45.000 
Bunga masih harus dibayar  105 
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi (169) 

44.936 
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap II(3)

Pihak ketiga
Nilai nominal  1.765.000 
Bunga masih harus dibayar 5.530 
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi (3.312) 

 1.767.218 
Pihak berelasi

Nilai nominal 35.000 
Bunga masih harus dibayar  110 
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi (66) 

35.044 
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I(4)

Pihak ketiga
Nilai nominal 686.000 
Bunga masih harus dibayar 2.714 
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi (2.101) 

686.613 
Pihak berelasi

Nilai nominal 14.000 
Bunga masih harus dibayar  55 
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi (43) 

14.012 

Obligasi Subordinasi Rupiah II(5)

Pihak ketiga
Nilai nominal  1.643.000 
Bunga masih harus dibayar 1.506 
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi (2.293) 

 1.642.213 
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(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah

Pihak berelasi
Nilai nominal 107.000 
Bunga masih harus dibayar  98 
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi (149) 

106.949 
Medium Term Notes Subordinasi (MTN) Tahun 2010(6)

Pihak berelasi
Nilai nominal  700.000 
Bunga masih harus dibayar  3.165 
Beban emisi MTN yang belum diamortisasi  (529)

 702.636 
Jumlah utang subordinasi  6.526.586 

1) Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap II

Pada tanggal 24 Oktober 2014, Perseroan menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank 
Permata Tahap II Tahun 2014 (“Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap II”) sebesar Rp700,00 
miliar dengan harga 100% dan tercatat di BEI. Dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap 
II, SCB, Astra serta entitas dalam kelompok Astra (pemegang saham) turut berpartisipasi dengan 
harga pembelian yang sama dengan harga pembelian yang dibayar oleh pihak ketiga yaitu 100%.

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap II ini bersifat unsecured dan akan jatuh tempo pada 
tanggal 24 Oktober 2021 dan tidak memiliki opsi beli untuk pelunasan awal. Berdasarkan PBI 
No. 15/12/PBI/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Kewajiban Penyedian Modal Minimum 
Bank Umum (“PBI No. 15/12/PBI/2013”) maka Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap II 
ini menggunakan konsep mekanisme write down apabila OJK menetapkan bahwa Perseroan 
berpotensi terganggu kelancaran usahanya (point of non-viability) (“Peristiwa Terganggu 
Kelangsungan Usaha”).

Seluruh dana hasil penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap II, setelah dikurangi 
biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan akan, diperlakukan sebagai modal pelengkap (Tier 
2) dan digunakan untuk membiayai Aset Produktif dalam rangka pengembangan usaha Perseroan.

Penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap II ini telah disetujui oleh Departemen 
Pengawasan Bank – OJK melalui Surat No. SR-63/PB.33/2014 tanggal 15 September 2014.

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap II memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 11,75% 
per tahun dan pembayaran bunga dilakukan setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan 
emisi (24 Oktober 2014) dimana pembayaran bunga pertama dibayarkan pada tanggal 24 Januari 
2015 dan bunga terakhir akan dibayarkan pada tanggal 24 Oktober 2021.

Wali amanat untuk penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II tahap II ini adalah PT Bank 
CIMB Niaga Tbk. yang bukan merupakan pihak berelasi dengan Perseroan.

Perjanjian Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap II mencakup beberapa pembatasan, 
antara lain mengenai larangan pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, 
penggabungan dan atau peleburan usaha, transaksi dengan pihak terafiliasi, pinjaman dan 
penerbitan obligasi. 

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang yang dilakukan oleh PT 
Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”) untuk periode dari tanggal 2 September 2016 sampai 
dengan 1 September 2017, peringkat Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap II adalah idAA 
(Double A).
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2) Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap I

Pada tanggal 24 Desember 2013, Perseroan menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan 
II Bank Permata Tahap I Tahun 2013 (”Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap I”) sebesar 
Rp860,00 miliar dengan harga 100% dan tercatat di BEI. Dalam penerbitan Obligasi Subordinasi 
Berkelanjutan II Tahap I, entitas dalam kelompok Astra (pemegang saham) dan personil manajemen 
kunci Perseroan turut berpartisipasi dengan harga pembelian yang sama dengan harga pembelian 
yang dibayar oleh pihak ketiga yaitu 100%. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap I ini bersifat 
unsecured, akan jatuh tempo pada tanggal 24 Desember 2020 dan tidak memiliki opsi beli untuk 
pelunasan awal.

Penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap I ditujukan untuk memperkuat modal 
Perseroan.

Penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap I ini telah disetujui oleh Bank Indonesia melalui 
Surat No. 15/98/DPB3/PB3-4/Rahasia tanggal 21 Nopember 2013. Perseroan juga memperoleh 
pernyataan efektif dari OJK berdasarkan Surat Dewan Komisioner OJK No. S-437/D.04/2013 
tanggal 18 Desember 2013.

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap I ini memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 12% 
per tahun. Pembayaran bunga Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap I ini dilakukan setiap 
3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan emisi (24 Desember 2013) dimana pembayaran 
bunga pertama dibayarkan pada tanggal 24 Maret 2014 dan bunga terakhir akan dibayarkan pada 
tanggal 24 Desember 2020.

Wali amanat untuk penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap I ini adalah PT Bank 
CIMB Niaga Tbk. yang bukan merupakan pihak berelasi dengan Perseroan.

Perjanjian Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap I mencakup beberapa pembatasan, antara 
lain mengenai pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, penggabungan 
dan atau peleburan usaha, transaksi dengan pihak terafiliasi, pinjaman dan penerbitan obligasi.

Berdasarkan hasil pemeringkatan utang jangka panjang yang dilakukan oleh Pefindo untuk periode 
dari tanggal 2 September 2016 sampai dengan 1 September 2017, peringkat Obligasi Subordinasi 
Berkelanjutan II Tahap I adalah idAA+ (Double A Plus).

3) Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap II

Pada tanggal 19 Desember 2012, Perseroan menerbitkan Obligasi Subordinasi  Berkelanjutan 
I Bank Permata Tahap II Tahun 2012 (”Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap II”) sebesar 
Rp1.800,00 miliar dengan harga 100% dan tercatat di BEI. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I 
Tahap II dibeli oleh pihak ketiga dan pihak berelasi. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap II 
ini bersifat unsecured, akan jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2019 dan tidak memiliki opsi 
beli untuk pelunasan awal.

Penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap II ditujukan untuk memperkuat modal 
Perseroan dan dana hasil penerbitan akan dipergunakan untuk penyaluran kredit dalam rangka 
pengembangan usaha Perseroan.

Penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap II ini telah disetujui oleh Bank Indonesia  
melalui Surat No. 14/88/DPB3/PB3-4/Rahasia tanggal 5 Nopember 2012. Perseroan juga 
memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK berdasarkan Surat Ketua Bapepam-LK 
No. S-7018/BL/2012 tanggal 6 Juni 2012.
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Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap II ini memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 9,4% 
per tahun. Pembayaran bunga Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap II ini dilakukan setiap 
3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan emisi (19 Desember 2012) di mana pembayaran 
bunga pertama dibayarkan pada tanggal 19 Maret 2013 dan bunga terakhir akan dibayarkan pada 
tanggal 19 Desember 2019.

Wali amanat untuk penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap II ini adalah PT Bank 
CIMB Niaga Tbk. yang bukan merupakan pihak berelasi dengan Perseroan.

Perjanjian Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap II mencakup beberapa pembatasan, 
antara lain mengenai larangan pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, 
penggabungan dan atau peleburan usaha, transaksi dengan pihak terafiliasi, pinjaman dan 
penerbitan obligasi.

Berdasarkan hasil pemeringkatan utang jangka panjang yang dilakukan oleh Pefindo untuk periode 
dari tanggal 2 September 2016 sampai dengan 1 September 2017, peringkat Obligasi Subordinasi 
Berkelanjutan I Tahap II adalah idAA+ (Double A Plus).

4) Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I

Pada tanggal 15 Juni 2012, Perseroan menerbitkan Obligasi Subordinasi  Berkelanjutan I Bank 
Permata Tahap I Tahun 2012 (”Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I”) sebesar Rp700,00 
miliar dengan harga 100% dan tercatat di BEI. Salah satu entitas dalam kelompok Astra (pemegang 
saham) turut berpartisipasi dalam penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I ini 
dengan harga pembelian yang sama dengan harga pembelian yang dibayar oleh pihak ketiga yaitu 
100%. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I ini bersifat unsecured, akan jatuh tempo pada 
tanggal 15 Juni 2019 dan tidak memiliki opsi beli untuk pelunasan awal.

Penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I ditujukan untuk memperkuat modal 
Perseroan dan dana hasil penerbitan akan digunakan untuk penyaluran kredit dalam rangka 
pengembangan usaha Perseroan.

Penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I ini telah disetujui oleh Bank Indonesia  
melalui Surat No. 14/35/DPB3/PB3-4/Rahasia tanggal 3 Mei 2012. Perseroan juga memperoleh 
pernyataan efektif dari Bapepam-LK berdasarkan Surat Ketua Bapepam-LK No. S-7018/BL/2012 
tanggal 6 Juni 2012.

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I ini memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 8,9% 
per tahun. Pembayaran bunga Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I ini dilakukan setiap 3 
(tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan emisi (15 Juni 2012) di mana pembayaran bunga 
pertama dibayarkan pada tanggal 15 September 2012 dan bunga terakhir akan dibayarkan pada 
tanggal 15 Juni 2019.

Wali amanat untuk penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I ini adalah PT Bank 
CIMB Niaga Tbk. yang bukan merupakan pihak berelasi dengan Perseroan.

Perjanjian Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I mencakup beberapa pembatasan, 
antara lain mengenai larangan pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, 
penggabungan dan atau peleburan usaha, transaksi dengan pihak terafiliasi, pinjaman dan 
penerbitan obligasi.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang yang dilakukan oleh Pefindo 
untuk periode dari tanggal 2 September 2016 sampai dengan 1 September 2017, peringkat Obligasi 
Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I adalah idAA+ (Double A Plus).
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5) Obligasi Subordinasi Rupiah II

Pada tanggal 28 Juni 2011, Perseroan menerbitkan Obligasi Subordinasi II Bank Permata Tahun 
2011 (”Obligasi Subordinasi Rupiah II”) sebesar Rp1.750,00 miliar dengan harga 100% dan tercatat 
di BEI. Salah satu pemegang saham utama Perseroan, yaitu SCB dan personil manajemen kunci 
Perseroan, turut berpartisipasi dalam penerbitan Obligasi Subordinasi Rupiah II ini dengan harga 
pembelian yang sama dengan harga pembelian yang dibayar oleh pihak ketiga yaitu 100%. Obligasi 
Subordinasi Rupiah II ini bersifat unsecured, akan jatuh tempo pada tanggal 28 Juni 2018 dan tidak 
memiliki opsi beli untuk pelunasan awal.

Penerbitan Obligasi Subordinasi Rupiah II ditujukan untuk memperkuat modal Perseroan dan dana 
hasil penerbitan akan dipergunakan untuk penyaluran kredit dalam rangka pengembangan usaha 
Perseroan.

Penerbitan Obligasi Subordinasi Rupiah II ini telah disetujui oleh Bank Indonesia melalui Surat 
No. 13/47/DPB3/TPB3-4/Rahasia tanggal 18 Mei 2011, No. 13/60/DPB3/TPB3-4/Rahasia 
tanggal 14 Juni 2011 dan No. 13/72/DPB3/TPB3-4/Rahasia tanggal 28 Juli 2011. Perseroan juga 
memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK berdasarkan Surat Ketua Bapepam-LK No. 
S-6736/BL/2011 tanggal 17 Juni 2011.

Obligasi Subordinasi Rupiah II ini memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 11% per tahun. 
Pembayaran bunga Obligasi Subordinasi Rupiah II ini dilakukan setiap 3 (tiga) bulan terhitung 
sejak tanggal penerbitan emisi (28 Juni 2011) di mana pembayaran bunga pertama dibayarkan 
pada tanggal 28 September 2011 dan bunga terakhir akan dibayarkan pada tanggal 28 Juni 2018. 

Wali amanat untuk penerbitan Obligasi Subordinasi Rupiah II ini adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk., 
yang bukan merupakan pihak berelasi dengan Perseroan.

Perjanjian Obligasi Subordinasi Rupiah II mencakup beberapa pembatasan, antara lain mengenai 
larangan pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, penggabungan dan 
peleburan usaha, transaksi dengan pihak terafiliasi, pinjaman dan penerbitan obligasi.

Berdasarkan hasil pemeringkatan surat utang jangka panjang yang dilakukan oleh Pefindo untuk 
periode dari tanggal 2 September 2016 sampai dengan 1 September 2017, peringkat Obligasi 
Subordinasi Rupiah II adalah idAA+ (Double A Plus).

6) Medium Term Note (“MTN”) Subordinasi Tahun 2010

Pada tanggal 10 Maret 2010, Perseroan menerbitkan surat utang jangka menengah/MTN 
Subordinasi sebesar Rp700,00 miliar dengan harga 100% yang dibeli oleh salah satu pemegang 
saham utama Perseroan, yaitu SCB (“Pembeli Awal”). MTN Subordinasi ini bersifat unsecured, 
tidak dicatatkan di BEI, akan jatuh tempo pada tanggal 10 Maret 2020 dan tidak memiliki opsi beli 
untuk pelunasan lebih awal. Penerbitan MTN Subordinasi mengacu pada peraturan Bank Indonesia 
yang berlaku.

Penerbitan MTN Subordinasi ditujukan untuk memperkuat modal Perseroan dan dana hasil 
penerbitan akan dipergunakan untuk penyaluran kredit dalam rangka pengembangan usaha 
Perseroan.

Penerbitan MTN Subordinasi telah disetujui oleh Bank Indonesia melalui Surat No. 12/7/DInt 
tanggal 13 Januari 2010.

Dalam penerbitan MTN Subordinasi, Perseroan juga mengacu kepada Peraturan No. IX.E.1 
sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 
tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.



21

MTN Subordinasi ini memiliki suku bunga mengambang sebesar Sertifikat Bank Indonesia (“SBI”) 
tiga bulanan plus 2,75% per tahun. Pembayaran bunga MTN Subordinasi ini dilakukan setiap 3 (tiga) 
bulan terhitung sejak tanggal penerbitan emisi yaitu setiap tanggal 10 Maret, 10 Juni, 10 September 
dan 10 Desember. Pembayaran bunga pertama telah dibayarkan pada tanggal 10 Juni 2010 dan 
bunga terakhir akan dibayarkan pada tanggal 10 Maret 2020. Karena Bank Indonesia tidak lagi 
mempublikasikan suku bunga SBI tiga bulanan, yang selama ini digunakan oleh Perseroan sebagai 
suku bunga acuan, maka pada tanggal 28 September 2011, Perseroan telah bersepakat dengan 
pemegang MTN Subordinasi untuk menggantinya dengan suku bunga rata-rata deposito berjangka 
Bank Indonesia tiga bulanan (TDBI 3 bulan) sebagai suku bunga acuan baru yang akan digunakan 
untuk pembayaran bunga mulai tanggal 10 Desember 2011 dan selanjutnya.

Dalam perjanjian MTN Subordinasi terdapat beberapa pembatasan, antara lain apabila Pembeli 
Awal akan menjual MTN Subordinasi kepada pihak lainnya, maka diperlukan persetujuan terlebih 
dahulu dari Bank Indonesia.

MTN Subordinasi ini tidak diperingkat.

Untuk keperluan perhitungan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (“KPMM”), MTN subordinasi, 
Obligasi Subordinasi Rupiah II, Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I dan II serta Obligasi 
Subordinasi Berkelanjutan II Tahap I dan II di atas diperhitungkan sebagai modal pelengkap (Tier 2). 

Berdasarkan peraturan OJK yang berlaku, persyaratan utang subordinasi untuk dapat diperlakukan 
sebagai modal pelengkap level bawah (lower Tier 2 capital) adalah sebagai berikut:

• Memiliki jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun dan hanya dapat dilunasi setelah memperoleh 
persetujuan dari Bank Indonesia;

• Tidak dilindungi/diproteksi maupun dijamin oleh bank lain atau Entitas Anak lain;
• Telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk diperhitungkan sebagai komponen modal; 

dan
• Hak tagihnya, dalam hal terjadi likuidasi, berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada.

Utang subordinasi kepada pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.147,06 
miliar atau 0,8% dari jumlah liabilitas konsolidasian.

Tingkat suku bunga efektif rata-rata tertimbang utang subordinasi adalah 10,2% untuk mata uang 
Rupiah dan 8,8% untuk valuta asing.

Utang subordinasi merupakan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi 
dengan nilai wajar sebesar Rp6.684,88 miliar.

3.2.	Komitmen	dan	Kontinjensi

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan memiliki komitmen dan kontinjensi sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah

Komitmen
Liabilitas komitmen
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan - committed

Pihak ketiga (1.460.795)
(1.460.795)

Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan dan masih berjalan
Pihak ketiga (1.862.416)
Pihak berelasi (670)

(1.863.086)
Jumlah liabilitas komitmen (3.323.881)
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(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah

Kontinjensi
Tagihan kontinjensi
Garansi yang diterima

Pihak berelasi 515.000
Pendapatan bunga atas kredit bermasalah 625.205
Jumlah tagihan kontinjensi 1.140.205
Liabilitas kontinjensi
Garansi yang diterbitkan

Bank garansi
Pihak ketiga (3.898.475)
Pihak berelasi (51.095)

Lainnya
Pihak ketiga (168.211)

Jumlah liabilitas kontinjensi (4.117.781)
Jumlah liabilitas kontinjensi - bersih (2.977.576)

Jumlah fasilitas kredit (uncommitted) kepada nasabah yang belum digunakan pada tanggal 31 Desember 
2016 adalah sebesar Rp34.880,81 miliar.

Liabilitas komitmen dan kontinjensi dari pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2016 masing-masing 
adalah sebesar Rp0,67 miliar dan Rp51,10 miliar atau 0,0% dan 1,2% dari jumlah liabilitas komitmen 
dan kontinjensi yang bersangkutan.

Tagihan kontinjensi kepada pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp515,00 
miliar atau 100,0% dari jumlah garansi yang diterima.

Komitmen sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai 
berikut :

(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah

Pihak ketiga
Sampai dengan 1 tahun 43.632
>1 - 5 tahun 25.112
Lebih dari 5 tahun 14.906

83.650
Pihak berelasi

Sampai dengan 1 tahun 24.851
>1 - 5 tahun 149.104
Lebih dari 5 tahun 37.276

211.231
Jumlah komitmen sewa 294.881

Komitmen Perseroan dalam perjanjian sewa dengan pihak berelasi yang disajikan di atas timbul dari 
perjanjian sewa menyewa antara Perseroan dan pihak berelasi yang ditandatangani pada tanggal  
14 April 2010 dimana Perseroan menyewa gedung World Trade Center II di Jl. Jend. Sudirman, Jakarta 
sebagai kantor pusat Perseroan selama jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal 1 Februari 2013.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN 
DAN ENTITAS ANAK PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM 
PROSPEKTUS INI.
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SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR 
INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN 
TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 
TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN LAIN KECUALI LIABILITAS DAN/ATAU 
PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN DAN ENTITAS 
ANAK SERTA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM 
PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN 
KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015.

 
SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR 
INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN 
TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 
TIDAK DALAM KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

PADA TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS 
PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN PERSEROAN ATAU ENTITAS 
ANAK YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN, 
TERMASUK PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN UTANG SUBORDINASI.

PADA TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG 
TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI, TERMASUK LIABILITAS YANG BERKAITAN 
DENGAN PENERBITAN UTANG SUBORDINASI.

 
MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN 
SELURUH LIABILITASNYA.

DARI DOKUMEN-DOKUMEN PERJANJIAN PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA, TIDAK ADA 
PEMBATASAN-PEMBATASAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM 
PUBLIK (NEGATIVE COVENANTS).
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IV.   IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan 
laporan keuangan konsolidasian untuk tahun berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, yang 
terdiri dari laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak, disusun dan disajikan sesuai dengan SAK 
di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 telah 
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (penanggung jawab: Kusumaningsih 
Angkawijaya, CPA) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

4.1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 2015 31 Desember 2016

Aset
Kas 2.012.662 2.070.557
Giro pada Bank Indonesia 12.833.823 10.541.849
Giro pada bank-bank lain - bersih

Pihak ketiga 765.689 1.131.211
Pihak berelasi 244.435 737.977

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank- bank lain - bersih
Pihak ketiga 8.290.830 8.045.662

Aset keuangan untuk diperdagangkan
Pihak ketiga 2.989.001 1.879.074
Pihak berelasi 550 474

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali
Pihak ketiga - 3.227.881

Tagihan akseptasi - bersih
Pihak ketiga 4.699.674 3.893.443
Pihak berelasi 9.171 -

Kredit yang diberikan - bersih
Pihak ketiga 125.540.703 94.536.321
Pihak berelasi 327.270 246.343

Efek-efek untuk tujuan investasi - bersih
Pihak ketiga 14.905.661 27.401.825
Pihak berelasi 3.535 -

Investasi pada entitas asosiasi
Pihak berelasi 2.465.417 2.488.861

Aset tetap - bersih 2.724.378 2.554.424
Aset takberwujud - bersih 389.266 412.980
Aset pajak tangguhan - bersih 422.929 2.650.768
Aset lain-lain - bersih 4.064.357 3.707.862
Jumlah aset 182.689.351 165.527.512

Liabilitas dan ekuitas
Liabilitas
Liabilitas segera 448.408 607.930
Simpanan dari nasabah

Giro 
Pihak ketiga 24.154.658 26.826.980
Pihak berelasi 5.440.205 4.507.304

Tabungan
Pihak ketiga 25.036.940 29.066.672
Pihak berelasi 487.240 374.878
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(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 2015 31 Desember 2016

Deposito Berjangka
Pihak ketiga 83.543.057 62.593.066
Pihak berelasi 6.798.539 6.933.760

Simpanan dari bank-bank lain
Pihak ketiga 2.154.662 2.397.301
Pihak berelasi 167.194 264.334

Liabilitas keuangan untuk diperdagangkan
Pihak ketiga 177.541 45.086
Pihak berelasi 1.414 568

Utang akseptasi
Pihak ketiga 3.945.449 3.898.331
Pihak berelasi 790.629 91.819

Beban masih harus dibayar 1.004.849 1.177.535
Liabilitas lain-lain 574.237 752.498
Obligasi yang diterbitkan

Pihak ketiga 597.122 -
Pihak berelasi 75.015 -

Liabilitas imbalan pasca-kerja 431.526 61.774
Provisi 142.786 111.484
Utang subordinasi

Pihak ketiga 5.361.230 5.379.530
Pihak berelasi 2.543.806 1.147.056

Jumlah liabilitas 163.876.507 146.237.906
Ekuitas
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk

Modal ditempatkan dan disetor penuh 1.818.122 3.125.134
Tambahan modal disetor - bersih 10.781.784 14.970.302
Modal dibayar dimuka - 1.500.000
Cadangan nilai wajar - bersih (22.708) (23.665)
Bagian atas penghasilan komprehensif lain dari Entitas Asosiasi 62.147 5.284
Cadangan dividen yang belum diambil pemegang saham 128 128
Cadangan revaluasi aset tetap 1.634.051 1.693.735
Saldo laba

Telah ditentukan penggunaannya 363.624 363.624
Belum ditentukan penggunaannya 4.175.687 (2.344.945)

18.812.835 19.289.597

Kepentingan non-pengendali 9 9
Jumlah ekuitas 18.812.844 19.289.606
Jumlah liabilitas dan ekuitas 182.689.351 165.527.512
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4.2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember

2015 2016
Pendapatan dan beban operasional
Pendapatan bunga 14.806.228 13.013.698
Pendapatan syariah 1.324.594 1.384.872
Beban bunga (9.284.890) (7.919.237)
Beban syariah (649.033) (595.892)
Pendapatan bunga dan syariah - bersih 6.196.899 5.883.441
Pendapatan provisi dan komisi 1.357.090 1.292.984
Beban provisi dan komisi (56.440) (51.225)
Pendapatan provisi dan komisi - bersih 1.300.650 1.241.759
Pendapatan transaksi perdagangan - bersih 295.828 564.948
Keuntungan penjualan efek-efek untuk tujuan investasi 137.928 87.898
Bagian atas laba bersih dari entitas asosiasi 241.838 235.466
Pendapatan operasional lainnya 176.326 138.708

851.920 1.027.020
Jumlah pendapatan operasional 8.349.469 8.152.220
Kerugian penurunan nilai aset keuangan (3.678.035) (12.207.656)
Beban operasional lainnya

Umum dan administrasi (1.773.186) (1.760.182)
Gaji dan tunjangan pengurus dan karyawan (2.223.497) (2.241.129)
Lain-lain (381.216) (577.287)
Jumlah beban operasional lainnya (4.377.899) (4.578.598)

Jumlah beban operasional (8.055.934) (16.786.254)
(Rugi) laba sebelum pajak penghasilan 293.535 (8.634.034)
Manfaat (beban) pajak penghasilan

Kini (401.273) -
Tangguhan 354.850 2.150.950

(46.423) 2.150.950
(Rugi) laba bersih 247.112 (6.483.084)
Penghasilan komprehensif lain, setelah pajak penghasilan:
Pos-pos	yang	akan	direklasifikasi	ke	laba	rugi

Aset keuangan tersedia untuk dijual dan investasi pada Sukuk dan
SPNS yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan
komprehensif lain:
Perubahan nilai wajar bersih 22.417 86.623
Perubahan nilai wajar yang ditransfer ke laba rugi pada saat

penjualan - bersih (137.928) (87.898)
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasikan

ke laba rugi 28.878 318
(86.633) (957)

Pos-pos	yang	tidak	akan	direklasifikasi	ke	laba	rugi
Bagian atas penghasilan komprehensif lain Entitas Asosiasi,

setelah pajak 68.694 (56.863)
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti 43.846 (50.064)
(Penyesuaian) keuntungan revaluasi aset tetap 1.698.106 (4.371)
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi

ke laba rugi (75.016) 76.571
1.735.630 (34.727)

Penghasilan komprehensif lain, setelah pajak penghasilan 1.648.997 (35.684)
Jumlah (rugi) laba komprehensif 1.896.109 (6.518.768)
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(dalam jutaan Rupiah)
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember

2015 2016
(Rugi) laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:

Pemilik entitas induk 247.112 (6.483.084)
Kepentingan non-pengendali - -

247.112 (6.483.084)
(Rugi) laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:

Pemilik entitas induk 1.896.109 (6.518.768)
Kepentingan non-pengendali - -

1.896.109 (6.518.768)

4.3.  Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember

2015 2016
Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Penerimaan pendapatan bunga dan syariah  16.990.438  15.347.613 
Pendapatan provisi dan komisi  1.336.313  1.289.684 
Penerimaan dari transaksi perdagangan – bersih  43.693  179.205 
Pembayaran beban bunga dan syariah (9.174.245) (7.811.838)
Penerimaan kredit yang diberikan yang telah dihapus  117.213  278.206 
Beban provisi dan komisi (56.440) (51.225)
Beban umum dan administrasi (1.508.750) (1.447.251)
Beban gaji dan tunjangan (2.295.081) (2.117.522)
Pembayaran imbalan pasca-kerja selama tahun berjalan (44.794) (57.943)
Penempatan dana pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan  - (430.000)
Pendapatan dan beban operasional lainnya - bersih (1.181.128)  924.681 

 4.227.219  6.103.610 
Penurunan (kenaikan) aset operasi:

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali  179.926 (3.227.881)
Kredit yang diberikan (128.474)  16.112.427 
Tagihan akseptasi - bersih  8.568 (1.141)
Aset lain-lain  301.990  683.677 

Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:
Liabilitas segera (95.923)  155.125 
Simpanan dari nasabah

Giro  2.914.780  1.737.864 
Tabungan  1.209.578  3.913.533 
Deposito berjangka (6.643.675) (20.710.511)

Simpanan dari bank-bank lain  137.323  340.922 
Provisi  - (20.522)
Beban masih harus dibayar  15.820  61.061 
Liabilitas lain-lain  86.014  185.146 

Pembayaran pajak penghasilan (404.763)  - 
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi  1.808.383  5.333.310 
Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Penjualan efek-efek untuk tujuan investasi  21.800.163  48.147.928 
Pembelian efek-efek untuk tujuan investasi (17.449.257) (58.359.459)
Penerimaan bunga dari efek-efek untuk tujuan investasi  859.428  747.569 
Hasil penjualan aset tetap  68  613 

Perolehan aset tetap dan aset dalam penyelesaian (103.664) (86.832)
Perolehan aset takberwujud dan aset takberwujud dalam 
penyelesaian (89.986) (100.401)

Dividen kas yang diterima  139.399  155.159 
Kas bersih yang (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas

investasi  5.156.151 (9.495.423)
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(dalam jutaan Rupiah)
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember

2015 2016
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Hasil emisi dari penawaran umum terbatas VII  -  5.499.906 
Modal dibayar dimuka  -  1.500.000 
Pelunasan utang obligasi dan utang subordinasi (696.000) (2.060.549)
Pembayaran bunga utang subordinasi (793.667) (799.855)
Beban emisi penawaran umum terbatas  - (4.376)
Kenaikan pinjaman yang diterima - bersih (9.908)  - 
Dividen kas yang dibayarkan (166.374)  - 
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas

pendanaan (1.665.949)  4.135.126 
(Penurunan) Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas  5.298.585 (26.988)
Kas dan Setara Kas, Awal Tahun  18.359.640  24.145.117 
Pengaruh Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing Pada Kas dan Setara

Kas  486.892  37.772 
Kas dan Setara Kas, Akhir Tahun  24.145.117  24.155.901 

4.4. Rasio 

(dalam persentase)
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember

2015 2016
Rasio Kinerja
Kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) 15,0% 15,6%
Aset produktif bermasalah dan aset non- produktif bermasalah 

terhadap total aset produktif dan aset non-produktif 1,7% 5,0%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 2,2% 6,3%
Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap

aset produktif 2,4% 7,7%
NPL - bruto 2,7% 8,8%
NPL - neto 1,4% 2,2%
Imbal hasil aset (ROA) 0,2% (4,9%)
Imbal hasil ekuitas (ROE) 1,8% (38,3%)
Marjin pendapatan bunga bersih (NIM) 4,0% 3,9%
Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) 98,9% 150,8%
Loan to Deposit Ratio (LDR) 87,8% 80,5%
Kepatuhan (Compliance)
Persentase pelanggaran BMPK

Pihak terkait 0,0% 0,0%
Pihak tidak terkait 0,0% 0,0%

Persentase pelampauan BMPK
Pihak terkait 0,0% 0,8%
Pihak tidak terkait 0,0% 0,0%

Giro Wajib Minimum (GWM)
GWM utama - Rupiah 8,0% 6,6%
GWM sekunder - Rupiah 13,1% 25,6%
GWM LFR - Rupiah - 0,3%
GWM valuta asing 8,0% 8,4%

Posisi Devisa Neto (PDN) 1,2% 19,7%
Rasio Pertumbuhan
Total aset (1,4%) (9,4%)
Total liabilitas (2,6%) (10,8%)
Total ekuitas 10,1% 2,5%
Pendapatan operasional 12,5% (2,4%)
Laba bersih (84,4%) (2.723,5%)
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Berdasarkan POJK No. 32/POJK.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Perubahan atas POJK No. 06/
POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank yang antara lain mengatur mengenai 
kewajiban bank untuk mempublikasikan laporan keuangannya kepada masyarakat dan menyampaikan 
kepada OJK, Perseroan telah mempublikasikan laporan keuangan bulanan dan triwulanan terkini di 
dalam website Perseroan www.permatabank.com. 
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V.  ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak dalam bab 
ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 
pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, yang terdiri dari laporan keuangan Perseroan dan 
Entitas Anak, disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia. 

Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 telah 
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (penanggung jawab: Kusumaningsih 
Angkawijaya, CPA) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa 
mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan 
dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara 
material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab VI mengenai Faktor Risiko dan 
hal-hal lain yang tercantum dalam Prospektus ini.

5.1.  Umum

Sebagai salah satu bank umum di Indonesia, Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada 
tanggal 5 Januari 1955. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, Perseroan beroperasi sebagai 
bank umum. Perseroan memperoleh izin usaha sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan 
Menteri Keuangan No. 19371/U.M.II tanggal 19 Februari 1957. Perseroan juga memperoleh izin untuk 
menjalankan aktivitas sebagai bank devisa dan bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip 
syariah masing-masing berdasarkan Surat Keputusan Dewan Moneter Bank Indonesia No. Sekr/D.M./97 
tanggal 8 Mei 1956 dan Surat Direktorat Perbankan Syariah No. 6/1082/DPbS tanggal 5 Oktober 2004.

Dalam perjalanannya untuk tumbuh dan berkembang, Perseroan memiliki visi untuk menjadi pelopor 
dalam memberikan solusi keuangan yang inovatif dan seperangkat nilai yang disebut PRICE (Partnership, 
Responsiveness, Innovation, Caring and Excellence) yang menjadi nilai-nilai utama Perseroan.

Per 31 Desember 2016, Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 55 kantor cabang (termasuk 13 kantor 
cabang syariah), 253 kantor cabang pembantu (termasuk 3 kantor cabang pembantu syariah) dan 
312 kantor layanan syariah (sharia office channelling), 22 kantor kas (termasuk 1 kantor kas syariah), 
22 kas keliling/mobil, 6 poin pembayaran, dan 1.008 jaringan ATM yang tersebar di seluruh Indonesia 
dalam menawarkan solusi perbankan yang inovatif dan kualitas layanan prima yang mampu memenuhi 
kebutuhan seluruh nasabah. 

Dengan jaringan distribusi yang komprehensif termasuk kapabilitas e-Channel yang progresif, ragam 
produk lengkap dengan kualitas layanan prima serta kombinasi unik dari dua pemegang saham utama 
yang memberikan peluang sinergi yang luas. 



31

5.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Operasi Perseroan

Bisnis dan hasil kegiatan usaha Perseroan selama ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting yang 
diyakini akan terus mempengaruhi bisnis dan hasil operasi Perseroan. Faktor-faktor tersebut antara lain 
adalah:

Kondisi Perekonomian Indonesia

Sebagai badan usaha yang memiliki kegiatan usaha untuk menghimpun dana dari masyarakat dan 
menyalurkannya kembali, pertumbuhan kinerja Perseroan bergantung pada pertumbuhan perekonomian 
Indonesia. Sepanjang tahun 2016, perekonomian di Indonesia masih dipengaruhi oleh perlambatan 
perekonomian global yang masih terus berlanjut. Perekonomian global masih melambat disebabkan 
oleh perlambatan perekonomian Republik Rakyat Tiongkok, rendahnya harga komoditas serta gejolak 
geopolitik. Selain itu, keluarnya Inggris dari Uni Eropa, kebijakan ekonomi Amerika Serikat di bawah 
pemerintahan baru dan rencana kenaikan suku bunga bank sentral AS membuat perekonomian global 
dibayangi ketidakpastian yang tinggi.

Meskipun demikian, sesuai prakiraan Bank Indonesia, pertumbuhan perekonomian Indonesia pada 2016 
tercatat sebesar 5,02%, membaik dibandingkan tahun 2015 yang tumbuh sebesar 4,88% (sumber: Badan 
Pusat Statistik, Februari 2017). Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh pertumbuhan konsumsi 
rumah tangga, perbaikan kinerja investasi dan peningkatan ekspor seiring dengan mulai meningkatnya 
harga beberapa komoditas seperti minyak kelapa sawit dan batubara. Upaya-upaya yang dilakukan 
Pemerintah dengan Bank Indonesia untuk memperkuat kondisi makro ekonomi, pemberlakuan paket-
paket program deregulasi, serta program Tax Amnesty juga menunjukkan hasil yang positif.

Peningkatan kondisi ekonomi tersebut masih belum memberi dampak positif terhadap kondisi perbankan 
nasional. Pelemahan harga beberapa komoditas primer sampai dengan pertengahan tahun 2016 telah 
membuat pelaku usaha dan korporasi mengurangi kegiatan investasi, sehingga permintaan kredit 
investasi maupun modal kerja menurun. Kredit perbankan nasional di tahun 2016 diprakirakan tumbuh 
sebesar 7,87%, turun dari 10,44% di tahun 2015. Tahun 2014, kredit perbankan masih tumbuh 11,58% 
sementara di tahun 2013 bahkan tumbuh 21,60%. Di sisi lain, perbaikan harga beberapa komoditas 
primer perkebunan dan pertambangan mulai pertengahan tahun membuat pertumbuhan penghimpunan 
Dana Pihak Ketiga (“DPK”) diprakirakan meningkat sebesar 9,6%, lebih tinggi dari tahun 2015 lalu, 
yang hanya tumbuh 7,26%, namun masih lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2014 yang sebesar  
12,29% (sumber : Statistik Perbankan Indonesia 2016, Februari 2017).

Salah satu hal yang masih cukup baik dari kondisi perbankan adalah relatif kuatnya posisi permodalan. 
Relatif tetap kuatnya kondisi perbankan domestik tercermin dari membaiknya rasio Capital Adequacy 
Ratio (CAR) perbankan nasional yang sebesar 23,04% (November 2016) naik dari 21,39% pada akhir 
tahun 2015, jauh diatas ketentuan minimum 8% (sumber : Statistik Perbankan Indonesia 2016, Februari 
2017). Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan perbankan dalam meningkatkan Net Interest Margin 
(“NIM”), disamping menggali sumber pendapat non-bunga, diantaranya dari peningkatan transaksi 
perbankan elektronik. 

Ke depannya, perekonomian nasional diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,0%-5,4% terutama didorong 
oleh investasi infrastruktur dan membaiknya kemampuan konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya 
menstimulasi realisasi investasi swasta di sektor produksi. Perbaikan kondisi makro juga didukung 
dengan semakin membaiknya iklim investasi dari proses deregulasi dan debirokratisasi yang dijalankan 
dengan konsisten (sumber : Bank Indonesia, November 2016).

Peraturan di industri perbankan

Bank Indonesia dan OJK telah melakukan langkah-langkah antisipatif untuk terus mengedepankan 
prinsip kehati-hatian dan memperkuat industri perbankan. Semenjak krisis di Asia tahun 1998, regulator 
secara proaktif mengatur industri perbankan nasional, yang pada akhirnya menghasilkan industri 
perbankan yang kompetitif, lebih kuat serta berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. 
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Untuk mendukung pemanfaatan berbagai potensi yang dimiliki Indonesia, Bank Indonesia akan 
mengoptimalkan 3 (tiga) pilar kebijakan utama, yakni kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem 
pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah. Pada tahun 2016, Bank Indonesia menerbitkan beberapa 
kebijakan penting, antara lain (i) perubahan suku bunga BI menjadi 7-day Repo Rate dan penurunan 
suku bunga tujuan; (ii) kelonggaran Loan to Value untuk pembiayaan properti dan Financing to Value 
untuk pembiayaan properti dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor; (iii) 
penurunan Giro Wajib Minimum (“GWM”); dan (iv) himbauan dari OJK untuk menerapkan suku bunga 
di bawah 10% (single digit), baik suku bunga simpanan dan pinjaman. Seiring dengan tren penggunaan 
teknologi informasi dalam layanan keuangan/finansial, Bank Indonesia juga mendirikan Fintech Office 
yang akan berperan sebagai katalisator atau fasilitator pengembangan financial technology (“fintech”) 
di Indonesia, business intelligence, assessment untuk memetakan potensi, manfaat dan risiko produk 
fintech, dan koordinasi dan komunikasi untuk menyerap informasi dan memberikan umpan balik dalam 
rangka mendukung kebijakan BI.

Tingkat suku bunga 

Struktur liabilitas Perseroan didominasi oleh komponen dengan tingkat suku bunga variabel 
(mengambang), dimana persentase liabilitas yang memiliki periode repricing kurang dari tiga bulan 
masing-masing sebesar 61,9% dan 63,2% pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016. Demikian pula 
struktur aset Perseroan didominasi oleh komponen bersuku bunga variabel (mengambang), dimana 
persentase aset yang memiliki periode repricing kurang dari tiga bulan masing-masing sebesar 63,2% 
dan 63,9% pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016. Secara relatif besaran (%) aset dan liabilitas 
dengan tingkat bunga mengambang hampir sama jumlahnya, sehingga apabila terjadi perubahan suku 
bunga di pasar, maka peningkatan beban bunga atau penurunan pendapatan bunga dapat diteruskan 
kepada pihak ketiga (kredit yang diberikan atau simpanan yang dihimpun). Perseroan senantiasa 
menjaga keseimbangan struktur neracanya termasuk keseimbangan terhadap profil risiko tingkat suku 
bunga. 
 
Dalam menjaga keseimbangan profil risiko tingkat suku bunga, Perseroan menetapkan limit-limit 
terhadap eksposur suku bunga pada Banking Book yang antara lain berupa Value at Risk (“VaR”), 
sensitivitas dalam bentuk PV01 dan maksimum tenor repricing untuk setiap instrumen keuangan. Limit-
limit tersebut dipantau oleh satuan kerja manajemen risiko dan dilaporkan kepada senior manajemen 
secara harian. Dalam kondisi pasar yang tidak menguntungkan, Perseroan dapat melakukan 
penyesuaian atas komposisi neraca baik dari jenis instrumen maupun jangka waktu. Selain itu, 
Perseroan dapat menggunakan instrumen keuangan guna melindungi dampak negatif dari pergerakan 
tingkat pasar, termasuk derivatif suku bunga serta pendanaan jangka panjang seperti penerbitan obligasi 
senior, sub-debt dan penerbitan saham. Dengan demikian, pengelolaan eksposur risiko suku bunga 
dapat memitigasi pengaruh tingkat suku bunga dan perubahannya terhadap kemampuan Perseroan 
mengembalikan pinjaman atau membayar kewajiban.

Pada tahun 2016, Bank Indonesia mulai menurunkan suku bunga acuan secara bertahap dari 7,5% pada 
bulan Desember 2015 hingga 6,5% di bulan Juli 2016. Efektif sejak 19 Agustus 2016, Bank Indonesia 
melakukan penguatan kerangka operasi meneter dengan memperkenalkan suku bunga acuan atau 
suku bunga kebijakan baru yaitu BI 7-day Repo Rate. Posisi 7-day Repo Rate adalah sebesar 4,75% 
pada akhir tahun 2016 (sumber : Bank Indonesia, Desember 2016). Perubahan suku bunga dan upaya 
pelonggaran moneter yang dilakukan Bank Indonesia membuat Perseroan melakukan penyesuaian 
suku bunga dasar kredit sepanjang tahun 2016. OJK juga mengubah batas atas suku bunga simpanan.

Perseroan memperkirakan tingkat suku bunga akan semakin menguntungkan pada tahun 2017 yang 
didukung oleh peningkatan outlook sovereign credit rating Indonesia dari stable menjadi positif oleh 
Fitch Ratings dan pemberlakuan sistem GWM Averaging oleh Bank Indonesia dan BI 7-day Repo Rate 
mulai tanggal 19 Agustus 2016. Hal ini akan membuat likuiditas perbankan secara keseluruhan lebih 
baik dan Perseroan berkeyakinan akan dapat membukukan kinerja yang lebih baik.
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Fluktuasi kurs mata uang asing

Sebagai salah satu bank devisa, transaksi Perseroan tidak terlepas dari fluktuasi mata uang asing 
dari sisi aset maupun dari sisi kewajiban. Nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing 
dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, sehingga apabila Perseroan memiliki posisi terbuka dalam 
mata uang asing yang kurang menguntungkan akan menimbulkan kerugian yang berdampak negatif 
terhadap kinerja Perseroan. Perseroan memonitor posisi yang terjadi untuk setiap nilai tukar mata 
uang asing sehubungan dengan konversi mata uang asing terhadap Rupiah sehingga menimbulkan 
potensi keuntungan atau kerugian. Pengelolaan Posisi Devisa Neto (“PDN”) Perseroan dilakukan oleh 
Foreign Exchange Trading Desk – Global Markets (Treasury). Pada tanggal 31 Desember 2016, rasio 
PDN Perseroan adalah 19,7%. Rasio ini memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia 
berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum 
sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 17/5/PBI/2015, yaitu maksimum 20% dari jumlah modal. 

Perseroan memelihara PDN pada tingkat yang konservatif. Sepanjang tahun 2016, rata-rata harian 
PDN adalah dibawah 1%. Kenaikan PDN pada posisi 31 Desember 2016 menjadi 19,7% (14,7% 
setelah memperhitungkan penempatan berjangka pada Bank Indonesia dalam valuta asing) akibat 
dari pembebanan Loan Impairment atas kredit dalam valas dimana pada hari itu pasar valas tutup 
sehingga tidak bisa langsung melakukan squaring. Perseroan melakukan squaring posisi pada Hari 
Kerja berikutnya dan dalam 2 (dua) hari PDN sudah kembali ke posisi normal. Selain PDN pemantauan 
atas risiko nilai tukar dilakukan secara harian melalui limit-limit yang ditetapkan oleh satuan kerja 
manajemen risiko seperti VaR, Management Action Trigger, limit tenor dan instrumen yang diijinkan. 

Aktivitas Usaha/Pemasaran

Aktivitas Perseroan dalam memasarkan produk dan layanan jasa dilakukan dengan senantiasa 
memperhatikan perkembangan perilaku konsumen, inovasi teknologi baru, kondisi demografi pasar 
dan faktor-faktor lainnya. Perubahan teknologi baru dapat menyebabkan perubahan pada preferensi 
nasabah pada pelayanan bank seperti availability of online payment, sms banking, dan lain-lain. 
Pemahaman atas kondisi demografi pasar akan menjadi dasar akan munculnya peluang baru bagi 
Perseroan untuk memperluas jaringan dan memperoleh segmen pasar yang baru. Selain itu dengan 
memahami perilaku nasabah akan menjadi basis bagi Perseroan untuk membangun hubungan yang 
lebih kuat dan mendapatkan kepercayan yang lebih dari para nasabah. Perseroan berkeyakinan bahwa 
Perseroan memiliki pemahaman atas pasar dan kebutuhan nasabah yang baik yang menjadi dasar 
bagi Perseroan untuk berinovasi menciptakan produk dan layanan baru yang meningkatkan peluang 
nasabah baru untuk bergabung, memberikan pilihan produk dan layanan lebih untuk nasabah sehingga 
meningkatkan dana yang dikelola, meningkatkan reputasi, dan mengurangi kemungkinan nasabah 
meninggalkan bank/meningkatkan loyalitas yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan 
Perseroan. 

Persaingan Usaha

Persaingan ketat perbankan untuk memperoleh likuiditas dan penghimpunan dana nasabah serta 
menurunnya permintaan kredit diperkirakan akan terus berlanjut di masa mendatang. Oleh karena itu, 
Perseroan berencana untuk meningkatkan profitabilitas dan memperbaiki bauran pendanaan (funding 
mix); memperkuat manajemen permodalan; meningkatkan kualitas kredit; melakukan optimalisasi 
efektivitas organisasi dan sumber daya manusia; dan mengembangkan transaction banking sebagai 
langkah-langkah strategis dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja Peseroan di tengah 
persaingan industri yang ketat. 
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5.3. Kebijakan Akuntansi Penting 

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan 
konsolidasian adalah sebagai berikut:

Penjabaran Transaksi dan Saldo dalam Valuta Asing

Transaksi-transaksi dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah, yang merupakan mata uang 
fungsional Perseroan, dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

Saldo akhir tahun aset moneter dan liabilitas moneter dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah 
dengan menggunakan kurs pada tanggal laporan (penutupan) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia 
yaitu kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 
16.00 WIB.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam valuta asing dan dari penjabaran 
aset moneter dan liabilitas moneter dalam valuta asing diakui pada laba rugi tahun berjalan.

Aset dan liabilitas non-moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan menggunakan kurs pada 
tanggal transaksi.

Kurs valuta asing utama yang digunakan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut (Rupiah 
penuh):

31 Desember 2015 31 Desember 2016
1 Dolar Amerika Serikat (USD) 13.785,00 13.472,50
1 Dolar Australia (AUD) 10.083,73 9.723,11
1 Dolar Singapura (SGD) 9.758,95 9.311,93
1 Dolar Hong Kong (HKD) 1.778,70 1.737,34
1 Poundsterling Inggris (GBP) 20.439,02 16.555,01
1 Yen Jepang (JPY) 114,52 115,07
1 Euro (EUR) 15.056,67 14.175,77

Prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak yang 
berada di bawah pengendalian Perseroan.

Suatu pengendalian atas entitas anak dianggap ada bilamana Perseroan terekspos atau memiliki hak 
atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas anak dan memiliki kemampuan untuk 
mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas anak. Perseroan akan menilai 
kembali apakah memiliki kendali jika ada perubahan atas satu atau lebih unsur pengendalian. Ini 
termasuk situasi dimana hak protektif yang dimiliki (seperti yang dihasilkan dari hubungan pinjaman) 
menjadi substantif dan mengakibatkan Perseroan memiliki kekuasaan atas entitas anak.

Laporan keuangan dari entitas anak dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian sejak 
tanggal pengendalian dimulai sampai dengan tanggal pengendalian berakhir.

Ketika Perseroan kehilangan kendali atas entitas anak, Perseroan menghentikan pengakuan aset dan 
liabilitas entitas anak, dan kepentingan nonpengendali terkait dan komponen ekuitas lainnya. Laba atau 
rugi yang timbul diakui dalam laba rugi. Kepentingan yang dipertahankan di entitas anak sebelumnya 
diukur sebesar nilai wajar ketika pengendalian hilang.

Seluruh transaksi dan saldo antar perusahaan dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasian, 
sehingga laporan keuangan konsolidasian hanya mencakup transaksi dan saldo dengan pihak lain.
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Akuisisi entitas anak oleh Perseroan dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan 
akuisisi diukur pada nilai wajar aset yang diberikan, instrumen ekuitas yang diterbitkan, liabilitas yang 
terjadi atau diambil dan penyesuaian harga beli kontinjensi, jika ada, pada tanggal transaksi. Goodwill 
yang timbul dari akuisisi entitas anak diuji penurunan nilainya minimal secara tahunan. Keuntungan 
yang dihasilkan atas pembelian dengan diskon diakui langsung pada laba rugi. Biaya-biaya transaksi 
yang timbul dari akuisisi entitas anak dibebankan langsung pada laba rugi tahun berjalan.

Kepentingan nonpengendali diakui pada tanggal kombinasi bisnis dan selanjutnya disesuaikan dengan 
proporsi atas perubahan aset bersih teridentifikasi entitas anak.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Perseroan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya 
pengendalian diperlakukan sebagai transaksi antara pemegang ekuitas dan dicatat sebagai transaksi 
ekuitas.

Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan 
dinyatakan sebesar proporsi pemegang saham nonpengendali atas laba tahun berjalan dan ekuitas 
entitas anak tersebut berdasarkan persentase kepemilikan pemegang saham nonpengendali pada 
entitas anak tersebut.

Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, istilah pihak-pihak berelasi digunakan sesuai dengan PSAK 
No.7 (Revisi 2015) mengenai “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”.

Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan Perseroan terutama terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank-bank lain, 
penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain, aset keuangan untuk diperdagangkan, efek-efek 
yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan akseptasi, kredit yang diberikan, efek-efek untuk tujuan 
investasi (selain obligasi pemerintah-sukuk dan Surat Perbendarahaan Negara Syariah (“SPNS”)) dan 
tagihan lainnya (yang disajikan sebagai bagian dari aset lain-lain).

Liabilitas keuangan Perseroan terutama terdiri dari liabilitas segera, simpanan dari nasabah, simpanan 
dari bank-bank lain, liabilitas keuangan untuk diperdagangkan, utang akseptasi, pinjaman yang diterima, 
obligasi yang diterbitkan dan utang subordinasi.

Klasifikasi

Sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014), Perseroan mengklasifikasikan aset keuangannya ke dalam 
kategori pengukuran sebagai berikut pada saat pengakuan awal berdasarkan sifat dan tujuannya:

i.  Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu aset keuangan 
yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan aset keuangan yang diklasifikasikan 
dalam kelompok diperdagangkan;

ii.  Tersedia untuk dijual;
iii.  Dimiliki hingga jatuh tempo;
iv.  Pinjaman yang diberikan dan piutang.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori pengukuran sebagai berikut pada saat pengakuan 
awal berdasarkan sifat dan tujuannya:

i. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas 
keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang 
diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;

ii. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
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Instrumen keuangan dengan kategori untuk diperdagangkan adalah instrumen keuangan yang 
diperoleh atau dimiliki Perseroan terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dengan maksud untuk 
memperoleh keuntungan dari perubahan harga atau suku bunga dalam jangka pendek atau untuk 
lindung nilai instrumen trading book lainnya.

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai 
tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori aset keuangan lainnya.

Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran 
tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana Perseroan mempunyai intensi 
positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, dan yang tidak 
ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi atau tersedia untuk dijual.

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap 
atau telah ditentukan yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan Perseroan tidak berniat untuk 
menjualnya segera atau dalam waktu dekat.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi terdiri dari liabilitas keuangan non-
derivatif yang tidak dimiliki Perseroan untuk diperdagangkan dan tidak ditetapkan pada nilai wajar 
melalui laba rugi.

Pengakuan

Perseroan pada awalnya mengakui kredit yang diberikan dan simpanan pada tanggal perolehan.

Pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (regular) diakui pada tanggal perdagangan dimana 
Perseroan memiliki komitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Semua aset dan liabilitas keuangan lainnya pada awalnya diakui pada tanggal perdagangan dimana 
Perseroan menjadi suatu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah/
dikurangi (untuk instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah 
pengakuan awal) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset 
keuangan atau penerbitan liabilitas keuangan. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan 
setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan 
suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan 
yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk 
aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, 
sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada 
awal pengakuan liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan 
metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi 
sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi 
sehubungan dengan liabilitas keuangan.

Pengukuran biaya perolehan diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau 
liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal, dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau 
dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung 
dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Tingkat suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi arus kas di 
masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau jika lebih tepat, 
digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan 
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awal. Pada saat menghitung tingkat suku bunga efektif, Perseroan mengestimasi arus kas di masa 
datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan 
tersebut, namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang.

Perhitungan suku bunga efektif mencakup biaya transaksi dan seluruh imbalan/provisi dan bentuk lain 
yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar 
untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (orderly transaction) antara pelaku pasar 
(market participants) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di 
pasar yang paling menguntungkan dimana Perseroan memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar 
liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Perseroan mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga 
kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika transaksi atas aset dan 
liabilitas terjadi dengan frekuensi dan volume yang memadai untuk menyediakan informasi penentuan 
harga secara berkelanjutan.

Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Perseroan menggunakan teknik penilaian dengan 
memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan dan meminimalkan penggunaan 
input yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang 
diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, 
yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Perseroan menetapkan bahwa nilai 
wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan 
dengan harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik atau berdasarkan teknik 
penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen 
keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menangguhkan perbedaan antara nilai wajar 
pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diakui 
dalam laba rugi berdasarkan umur dari instrumen tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian 
tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

Jika aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar memiliki harga penawaran dan harga permintaan, 
maka Perseroan mengukur aset dan posisi long berdasarkan harga penawaran dan mengukur liabilitas 
dan posisi short berdasarkan harga permintaan.

Kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar, yang terekspos risiko 
pasar dan risiko kredit yang dikelola oleh Perseroan berdasarkan eksposur netonya baik terhadap risiko 
pasar ataupun risiko kredit, diukur berdasarkan harga yang akan diterima untuk menjual posisi net long 
(atau dibayar untuk mengalihkan posisi net short) untuk eksposur risiko tertentu. Penyesuaian pada 
level kelompok tersebut dialokasikan pada aset dan liabilitas individual berdasarkan penyesuaian risiko 
relatif dari masing-masing instrumen individual di dalam kelompok.

Penghentian pengakuan

Perseroan menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal 
dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, atau Perseroan mentransfer seluruh hak untuk menerima 
arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Perseroan secara substansial telah 
mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak 
atau liabilitas atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Perseroan 
diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Perseroan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat liabilitas yang ditetapkan dalam 
kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.
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Dalam transaksi dimana Perseroan secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh 
risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Perseroan menghentikan pengakuan aset tersebut 
jika Perseroan tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang masih 
dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana 
pengendalian atas aset masih dimiliki, Perseroan tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar 
keterlibatan berkelanjutan, dimana tingkat keberlanjutan Perseroan dalam aset yang ditransfer adalah 
sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

Perseroan menghapusbukukan aset keuangan dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait, pada 
saat Perseroan menentukan bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih. Keputusan ini diambil 
setelah mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi 
keuangan debitur/penerbit aset keuangan sehingga debitur/penerbit aset keuangan tidak lagi dapat 
melunasi kewajibannya, atau hasil penjualan agunan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh eksposur 
kredit yang diberikan.

Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan 
posisi keuangan konsolidasian jika Perseroan memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk 
melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara 
neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

Giro pada Bank Indonesia dan Bank-Bank Lain

Setelah pengakuan awal, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank-bank lain diukur pada biaya 
perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank-Bank Lain

Setelah pengakuan awal, penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain diukur pada biaya 
perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Aset dan Liabilitas Keuangan untuk Diperdagangkan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan pada saat pengakuan 
awal dan setelah pengakuan awal diakui dan diukur pada nilai wajar. Biaya transaksi yang terjadi diakui 
langsung pada laba rugi.

Semua perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dimiliki untuk tujuan 
diperdagangkan diakui sebagai bagian dari pendapatan bersih dari transaksi perdagangan pada 
laba rugi. Keuntungan atau kerugian yang direalisasi diakui dalam laba rugi pada saat penghentian 
pengakuan aset keuangan dan liabilitas keuangan untuk diperdagangkan.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan untuk diperdagangkan termasuk semua derivatif, kecuali derivatif 
yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan untuk diperdagangkan tidak direklasifikasi setelah pengakuan 
awal.
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Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali merupakan transaksi dimana Perseroan membeli aset 
keuangan dan secara simultan masuk ke dalam perjanjian untuk menjual kembali aset (atau aset yang 
serupa secara substansial) dengan harga tetap di masa depan. Aset yang mendasari tidak diakui dalam 
laporan keuangan konsolidasian Perseroan. Setelah pengakuan awal, efek-efek yang dibeli dengan 
janji dijual kembali diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Selisih antara harga beli dan harga jual 
kembali diakui sebagai pendapatan bunga dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Tagihan dan Utang Akseptasi

Setelah pengakuan awal, tagihan dan utang akseptasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan 
menggunakan metode suku bunga efektif.

Kredit yang Diberikan

Setelah pengakuan awal, kredit yang diberikan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan 
menggunakan metode suku bunga efektif.

Kredit dalam rangka pembiayaan bersama (kredit sindikasi) dinyatakan sebesar biaya perolehan 
diamortisasi sesuai dengan porsi partisipasi risiko yang ditanggung oleh Perseroan dalam sindikasi.

Termasuk dalam kredit yang diberikan adalah pembiayaan syariah yang terdiri dari transaksi jual beli 
dalam bentuk piutang murabahah dan transaksi bagi hasil dalam bentuk musyarakah. Murabahah adalah 
akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati 
oleh penjual dan pembeli, dan dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan (wakalah). 
Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra musyarakah) 
untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan 
nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan pembagian kerugian dilakukan secara 
proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

Piutang murabahah dinyatakan sebesar tagihan setelah dikurangi marjin yang ditangguhkan dan 
cadangan kerugian penurunan nilai.

Pembiayaan musyarakah dinyatakan sebesar tagihan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan 
nilai.

Perseroan mencatat restrukturisasi kredit bermasalah berdasarkan jenis restrukturisasi.

Dalam restrukturisasi kredit bermasalah yang dilakukan dengan penerimaan aset (termasuk kepentingan 
ekuitas debitur), Perseroan mencatat aset tersebut (termasuk kepentingan ekuitas) sebesar nilai 
wajarnya pada saat restrukturisasi. Kelebihan nilai tercatat kredit yang diberikan di atas nilai wajar aset 
yang diterima setelah dikurangi estimasi beban untuk menjual aset tersebut, diakui sebagai kerugian 
dalam laba rugi tahun berjalan.

Dalam hal restrukturisasi kredit bermasalah dilakukan hanya dengan modifikasi persyaratan kredit, 
Perseroan mencatat dampak restrukturisasi tersebut secara prospektif dan tidak mengubah nilai 
tercatat kredit yang diberikan pada tanggal restrukturisasi, kecuali jika jumlahnya melebihi nilai kini 
penerimaan kas masa depan yang ditentukan dalam persyaratan baru. Jika nilai kini penerimaan kas 
masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru dari kredit yang direstrukturisasi 
tersebut lebih rendah daripada nilai tercatat kredit yang diberikan sebelum direstrukturisasi, Perseroan 
harus mengurangkan saldo kredit yang diberikan ke suatu jumlah yang sama dengan jumlah nilai kini 
penerimaan kas masa depan. Jumlah pengurangan tersebut diakui sebagai biaya cadangan kerugian 
penurunan nilai individual.
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Efek-efek Untuk Tujuan Investasi

Efek-efek untuk tujuan investasi, selain obligasi pemerintah-Sukuk dan SPNS, pada saat pengakuan 
awal diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi dan setelah pengakuan awal, efek-efek untuk 
tujuan investasi diukur sesuai dengan klasifikasinya masing-masing, sebagai dimiliki hingga jatuh 
tempo, tersedia untuk dijual, atau pinjaman yang diberikan dan piutang.

Dimiliki hingga jatuh tempo

Setelah pengakuan awal, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada biaya perolehan 
diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Penjualan atau reklasifikasi dalam 
jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan dari investasi pada efek-efek dalam kelompok dimiliki 
hingga jatuh tempo yang belum mendekati tanggal jatuh tempo akan menyebabkan reklasifikasi atas 
semua investasi pada efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo ke dalam kelompok tersedia untuk 
dijual, dan Perseroan tidak diperkenankan untuk mengklasifikasikan investasi pada efek-efek sebagai 
dimiliki hingga jatuh tempo untuk tahun berjalan dan untuk kurun waktu dua tahun mendatang. 

Tersedia untuk dijual

Setelah pengakuan awal, investasi yang tersedia untuk dijual dinyatakan pada nilai wajarnya.

Pendapatan bunga diakui dalam laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau 
rugi selisih kurs atas efek-efek utang yang tersedia untuk dijual diakui pada laba rugi tahun berjalan.

Perubahan nilai wajar lainnya diakui secara langsung dalam penghasilan komprehensif lain sampai 
investasi tersebut dijual atau mengalami penurunan nilai, dimana keuntungan dan kerugian kumulatif 
yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi tahun berjalan 
berdasarkan metode rata-rata tertimbang.

Pinjaman yang diberikan dan piutang.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi 
dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai 
tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam 
laba rugi.

Investasi pada Sukuk dan SPNS

Sebelum tanggal 1 Januari 2016, Perseroan mengklasifikasikan investasi pada Sukuk dan SPNS 
sebagai diukur pada biaya perolehan atau diukur pada nilai wajar.

Mulai tanggal 1 Januari 2016, Perseroan menentukan klasifikasi investasi pada Sukuk dan SPNS 
sebagai diukur pada biaya perolehan, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau diukur pada nilai 
wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Investasi pada Sukuk dan SPNS diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan jika:

a. Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus 
kas kontraktual; dan

b.  Persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.
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Investasi pada Sukuk dan SPNS diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan 
komprehensif lain jika:

a. Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus 
kas kontraktual dan melakukan penjualan Sukuk dan SPNS; dan

b.  Persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

Investasi pada Sukuk dan SPNS diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali 
jika investasi tersebut diklasifikasikan sebagai diakui pada biaya perolehan atau diukur pada nilai wajar 
melalui penghasilan komprehensif lain.

Perseroan tidak mengubah klasifikasi investasi pada Sukuk dan SPNS kecuali terjadi perubahan model 
usaha.

Investasi pada Sukuk dan SPNS yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan pada saat 
pengakuan awal diakui sebesar biaya perolehan ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan 
secara langsung untuk perolehan investasi tersebut. Setelah pengakuan awal, investasi pada Sukuk dan 
SPNS yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan dinyatakan sebesar biaya perolehan, 
ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus, dikurangi 
cadangan kerugian penurunan nilai, jika ada.

lnvestasi pada Sukuk dan SPNS yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui 
penghasilan komprehensif lain pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan ditambah biaya transaksi 
yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan investasi tersebut. Setelah pengakuan awal, 
investasi pada Sukuk dan SPNS yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain 
dicatat sebesar nilai wajar. Seluruh perubahan nilai wajar diakui pada penghasilan komprehensif lain.

lnvestasi pada Sukuk dan SPNS yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi 
pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya transaksi langsung diakui pada laba rugi. Setelah 
pengakuan awal, investasi pada Sukuk dan SPNS yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat 
sebesar nilai wajar. Seluruh perubahan nilai wajar diakui pada laba rugi tahun berjalan.

lnvestasi pada Sukuk dan SPNS yang diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar melalui penghasilan 
komprehensif lain disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai bagian dari efek-
efek untuk tujuan investasi. Investasi pada Sukuk dan SPNS yang diukur pada nilai wajar melalui laba 
rugi disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai bagian dari aset keuangan untuk 
diperdagangkan.

Untuk Investasi pada Sukuk dan SPNS yang diukur pada biaya perolehan dan diukur pada nilai 
wajar melalui penghasilan komprehensif lain, jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka Perseroan 
mengukur jumlah terpulihkannya. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil daripada jumlah tercatat, maka 
Perseroan mengakui rugi penurunan nilai dalam laba rugi. Untuk investasi pada Sukuk dan SPNS yang 
diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, rugi penurunan nilai yang diakui pada 
laba rugi adalah jumlah setelah memperhitungkan saldo dalam penghasilan komprehensif lain. Jumlah 
terpulihkan merupakan jumlah yang akan diperoleh dari pengembalian pokok tanpa memperhitungkan 
nilai kininya.

Investasi Pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Perseroan memiliki pengaruh signifikan, namun bukan 
pengendalian atau pengendalian bersama atas kebijakan keuangan dan operasional entitas tersebut. 

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Investasi pada entitas 
asosiasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan 
awal, laporan keuangan konsolidasian termasuk bagian Perseroan atas laba rugi entitas asosiasi setelah 
tanggal perolehan yang diakui dalam laba rugi, dan bagian Perseroan atas penghasilan komprehensif 
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lain setelah tanggal perolehan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Perubahan dan 
penerimaan distribusi dividen dari entitas asosiasi setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai 
tercatat investasi.

Jika bagian Perseroan atas rugi entitas asosiasi sama dengan atau melebihi jumlah kepentingannya 
pada entitas asosiasi, nilai tercatat investasi tersebut diturunkan sampai nol dan pengakuan kerugian 
lebih lanjut dihentikan, kecuali Perseroan memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atau telah 
melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

Aset Tetap

Sebelum 1 Nopember 2015, aset tetap pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan 
termasuk pengeluaran-pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung agar aset tersebut siap 
digunakan. Setelah pengukuran awal, aset tetap diukur dengan model biaya, yaitu biaya perolehan 
dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Mulai 1 Nopember 2015, Perseroan mengubah kebijakan akuntansi terkait pengukuran setelah 
pengakuan awal untuk kelas tanah dan bangunan dari aset tetap, dari model biaya ke model revaluasi. 

Kenaikan dari revaluasi diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas 
pada bagian cadangan revaluasi aset tetap. Akan tetapi, kenaikan tersebut harus diakui dalam laba rugi 
hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya 
dalam laba rugi. Penurunan dari revaluasi diakui dalam laba rugi. Akan tetapi, penurunan nilai tersebut 
diakui dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang penurunan tersebut tidak melebihi saldo 
cadangan revaluasi aset tetap untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam penghasilan 
komprehensif lain tersebut mengurangi jumlah akumulasi dalam ekuitas pada bagian cadangan 
revaluasi aset tetap. Kenaikan dan penurunan revaluasi tidak saling hapus.

Tanah dan bangunan diukur pada nilai wajarnya pada tanggal revaluasi dan disajikan sebesar nilai 
wajar dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai. Penilaian terhadap tanah dan 
bangunan dilakukan oleh penilai independen eksternal yang memenuhi kualifikasi. Revaluasi dilakukan 
dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa nilai tercatat aset yang direvaluasi 
tidak berbeda secara material dengan nilai wajarnya pada tanggal pelaporan. Akumulasi penyusutan 
dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto dari aset yang direvaluasi pada tanggal revaluasi.

Cadangan revaluasi aset tetap dialihkan langsung ke saldo laba ketika aset tersebut dihentikan 
pengakuannya.

Biaya pengurusan hak legal atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian 
biaya perolehan tanah dan tidak diamortisasi, kecuali terdapat bukti yang mengindikasikan bahwa 
perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah tersebut kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh. 
Sedangkan biaya perpanjangan atau pembaruan hak legal atas tanah diakui sebagai aset takberwujud 
dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama periode yang lebih pendek antara hak atas 
tanah atau umur ekonomis tanah.

Tanah tidak disusutkan. Penyusutan aset tetap, selain tanah, dihitung dengan menggunakan metode 
garis lurus untuk mengalokasikan harga perolehan sepanjang estimasi masa manfaatnya sebagai 
berikut:

Tahun Tarif
Bangunan 20-28 3,6%-5,0%
Perbaikan gedung sewa 3-10 10,0%-33,3%
Perabot dan peralatan kantor 5 20,0%
Kendaraan bermotor 4 25,0%

Untuk semua aset tetap, Perseroan menetapkan nilai residu ”nil” untuk perhitungan penyusutan.
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Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laba rugi; sedangkan renovasi dan penambahan 
yang jumlahnya signifikan dan memperpanjang masa manfaat dikapitalisasi ke aset tetap yang 
bersangkutan. Nilai tercatat serta akumulasi penyusutan atas aset tetap yang tidak digunakan lagi atau 
dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan, dan laba atau ruginya disajikan sebagai 
pendapatan atau beban dalam laba rugi.

Pada setiap tanggal pelaporan, nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan dikaji ulang, dan jika 
diperlukan, akan disesuaikan dan diterapkan sesuai dengan ketentuan SAK yang berlaku.

Jika nilai tercatat aset tetap lebih besar dari nilai estimasi yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat 
aset tetap diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai aset 
diakui pada laba rugi.

Perseroan melakukan perubahan kebijakan akuntansi terkait pengukuran setelah pengakuan awal 
untuk kelas tanah dan bangunan dari aset tetap, dari model biaya ke model revaluasi, agar nilai aset 
tanah dan bangunan mencerminkan nilai wajar untuk tanah dan bangunan dan memperkuat permodalan 
Perseroan. Dengan dilakukannya perubahan kebijakan akuntansi tersebut, Perseroan mencatatkan 
surplus revaluasi yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan disajikan sebagai cadangan 
revaluasi aset tetap sebagai berikut:

Nilai buku bersih 
sebelum revaluasi

Nilai wajar pada 
tanggal revaluasi Surplus revaluasi

Tanah 367.196 1.809.079 1.441.883
Bangunan 423.522 679.745 256.223
Jumlah 790.718 2.488.824 1.698.106

Aset Takberwujud

Aset takberwujud terdiri dari perangkat lunak, goodwill, hubungan pelanggan dan hak atas tanah.

Perangkat lunak pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan yang mencakup semua biaya yang 
dapat diatribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk 
digunakan. Setelah pengakuan awal, perangkat lunak diukur sebesar biaya perolehan dikurangi 
akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Pengeluaran selanjutnya yang jumlahnya 
signifikan akan dikapitalisasi hanya jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomis aset yang 
bersangkutan di masa mendatang. Pengeluaran lainnya dibebankan pada saat terjadinya.

Perangkat lunak diamortisasi berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset selama 4 sampai 
dengan 5 tahun dengan menggunakan metode garis lurus atau dengan tarif penyusutan berkisar antara 
20% sampai dengan 25%, sejak tanggal dimana aset siap untuk digunakan.

Goodwill merupakan selisih lebih antara harga perolehan dengan nilai wajar aset bersih teridentifikasi 
yang diperoleh pada tanggal akuisisi Entitas Anak.

Goodwill dinilai penurunan nilainya pada setiap tanggal periode pelaporan dan dicatat berdasarkan 
harga perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, 
goodwill dialokasikan pada sebuah unit penghasil kas terkecil di dalam Perseroan dimana goodwill 
dimonitor untuk tujuan internal, dan tidak lebih tinggi dari segmen operasi.

Aset takberwujud berupa hubungan pelanggan dapat dipisahkan dari goodwill pada tanggal akuisisi 
Entitas Anak, dan termasuk dalam aset bersih teridentifikasi dari perusahaan yang diakuisisi. Aset 
takberwujud ini pada awalnya diukur pada nilai wajar, yang mencerminkan manfaat ekonomis masa 
depan yang akan diperoleh Perseroan dan diamortisasi selama perkiraan masa manfaatnya (5 tahun).

Goodwill dan hubungan pelanggan dihentikan pengakuannya ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi 
masa depan yang diperkirakan akan diperoleh oleh Perseroan. Keuntungan atau kerugian yang muncul 
dari penghentian pengakuan aset takberwujud ini diakui dalam laba rugi tahun berjalan yang merupakan 
selisih antara hasil neto pelepasan (jika ada) dan jumlah tercatat aset.
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Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Beban pajak diakui pada laba 
rugi, kecuali untuk komponen yang diakui secara langsung di ekuitas atau di penghasilan komprehensif 
lain.

Beban pajak kini merupakan estimasi utang atau pengembalian pajak yang dihitung atas laba atau rugi 
kena pajak untuk tahun yang bersangkutan dengan menggunakan tarif pajak yang secara substansial 
telah berlaku pada tanggal pelaporan dan termasuk penyesuaian yang dibuat untuk penyisihan pajak 
tahun sebelumnya, baik untuk merekonsiliasi pajak penghasilan dengan pajak yang dilaporkan di surat 
pemberitahuan tahunan, atau untuk memperhitungkan perbedaan yang muncul dari pemeriksaan pajak. 
Utang atau restitusi pajak kini diukur menggunakan estimasi terbaik atas jumlah yang diperkirakan 
akan dibayar atau diterima, dengan mempertimbangkan ketidakpastian terkait dengan kompleksitas 
peraturan pajak.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tujuan 
pelaporan keuangan dan nilai yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Pajak tangguhan diukur 
dengan mengunakan tarif pajak yang diharapkan untuk diterapkan atas perbedaan temporer pada saat 
pembalikan, berdasarkan peraturan yang telah berlaku atau secara substantif berlaku pada tanggal 
pelaporan. Metode ini juga mengharuskan pengakuan manfaat pajak masa depan, seperti kompensasi 
rugi fiscal yang belum dikompensasi, apabila besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat 
direalisasi.

Aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada setiap tanggal pelaporan dan dikurangkan dengan manfaat 
pajak sejumlah nilai yang besar kemungkinan tidak dapat terealisasi; pengurangan tersebut akan dibalik 
ketika kemungkinan atas laba kena pajak di masa depan meningkat.

Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap tanggal pelaporan dan diakui 
sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk digunakan.

Dalam menentukan jumlah pajak kini dan tangguhan, Perseroan memperhitungkan dampak atas posisi 
pajak yang tidak pasti dan tambahan pajak serta penalti.

Koreksi atas kewajiban pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan 
keberatan dan atau banding, maka koreksi diakui pada saat keputusan atas keberatan atau banding itu 
diterima.

Agunan Diambil Alih

Pada saat pengakuan awal, agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian kredit dicatat 
sebesar nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjualnya tetapi tidak melebihi nilai tercatat kredit 
yang diberikan. Perseroan tidak mengakui keuntungan pada saat pengambilalihan agunan. Selisih 
lebih antara saldo kredit yang tidak dapat ditagih dengan nilai bersih agunan yang diambil alih yang 
dapat direalisasikan dibebankan pada penyisihan penghapusan. Setelah pengakuan awal, agunan 
yang diambil alih dicatat sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajar setelah 
dikurangi biaya untuk menjualnya. Selisih lebih antara nilai tercatat dengan nilai wajar agunan yang 
diambil alih setelah dikurangi biaya untuk menjualnya diakui sebagai kerugian penurunan nilai dalam 
laba rugi.

Agunan yang diambil alih tidak disusutkan dan beban-beban sehubungan dengan perolehan dan 
pemeliharaan aset tersebut dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya.

Selisih antara nilai tercatat dan hasil penjualan dari agunan yang diambil alih diakui sebagai laba atau 
rugi pada saat penjualan agunan yang diambil alih, dan diakui sebagai pendapatan atau beban dalam 
laba rugi.

Manajemen melakukan evaluasi atas nilai agunan yang diambil alih secara berkala.
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Agunan diambil alih disajikan dalam akun “Aset Lain-lain” pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Identifikasi dan Pengukuran Kerugian Penurunan Nilai

Aset Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Perseroan mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset 
keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Aset 
keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan 
telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas 
masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Bukti obyektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi wanprestasi atau tunggakan 
pembayaran oleh debitur, restrukturisasi kredit oleh Perseroan dengan persyaratan yang tidak mungkin 
diberikan jika debitur tidak mengalami kesulitan keuangan, indikasi bahwa debitur atau penerbit akan 
dinyatakan pailit, hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan, atau data yang 
dapat diobservasi lainnya yang terkait dengan kelompok aset keuangan seperti memburuknya status 
pembayaran debitur atau penerbit dalam kelompok tersebut, atau kondisi ekonomi yang berkorelasi 
dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Perseroan menentukan bukti penurunan nilai atas aset keuangan secara individual dan kolektif. Evaluasi 
penurunan nilai secara individual dilakukan terhadap aset keuangan yang signifikan secara individual.

Semua aset keuangan yang signifikan secara individual yang tidak mengalami penurunan nilai secara 
individual dievaluasi secara kolektif untuk menentukan penurunan nilai yang sudah terjadi namun belum 
diidentifikasi. Aset keuangan yang tidak signifikan secara individual akan dievaluasi secara kolektif 
untuk menentukan penurunan nilainya dengan mengelompokkan aset keuangan tersebut berdasarkan 
karakteristik risiko yang serupa. Aset keuangan yang dievaluasi secara individual untuk penurunan nilai, 
dan dimana kerugian penurunan nilai diakui, tidak lagi termasuk dalam penurunan nilai secara kolektif.

Dalam mengevaluasi penurunan nilai secara kolektif, Perseroan menggunakan model statistik dari tren 
probability of default di masa lalu, waktu pemulihan dan jumlah kerugian yang terjadi, yang disesuaikan 
dengan pertimbangan manajemen mengenai apakah kondisi ekonomi dan kondisi kredit saat ini mungkin 
menyebabkan kerugian aktual lebih besar atau lebih kecil daripada yang dihasilkan oleh model statistik. 
Tingkat wanprestasi, tingkat kerugian dan waktu pemulihan yang diharapkan di masa datang secara 
berkala dibandingkan dengan hasil aktual yang diperoleh untuk memastikan bahwa model statistik yang 
digunakan masih memadai.

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur 
sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang 
didiskontokan dengan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Perhitungan 
nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (collateralised financial 
asset) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-
biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang 
terjadi atau tidak. Kerugian yang terjadi diakui pada laba rugi dan dicatat pada akun cadangan kerugian 
atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Ketika peristiwa yang terjadi setelah 
penurunan nilai menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai 
yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laba rugi tahun berjalan.

Kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang tersedia untuk dijual diakui dengan mengeluarkan 
kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam penghasilan komprehensif lain ke laba 
rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi. Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasi dari penghasilan 
komprehensif lain ke laba rugi merupakan selisih antara biaya perolehan, setelah dikurangi pelunasan 
pokok dan amortisasi, dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang 
sebelumnya telah diakui pada laba rugi.
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Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai yang dapat diatribusikan pada nilai waktu (time value) 
tercermin sebagai komponen pendapatan bunga.

Jika, pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia 
untuk dijual yang mengalami penurunan nilai meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif 
dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laba rugi, 
maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laba rugi 
tahun berjalan.

Jika persyaratan kredit, piutang atau investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo dinegosiasi ulang atau 
dimodifikasi karena debitur atau penerbit mengalami kesulitan keuangan, maka penurunan nilai diukur 
dengan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah.

Aset Non-Keuangan

Nilai tercatat aset non-keuangan Perseroan, selain aset pajak tangguhan, dikaji pada setiap tanggal 
pelaporan untuk menentukan ada tidaknya indikasi penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan 
nilai, aset yang tidak dapat diuji secara individual dapat digabungkan ke dalam kelompok aset terkecil 
yang menghasilkan arus kas masuk dari penggunaan berkelanjutan yang sebagian besar independen 
dari arus kas masuk dari aset lainnya (Unit Penghasil Kas atau “CGU”). Jika terdapat indikasi adanya 
penurunan nilai tersebut, maka nilai terpulihkan aset diestimasi.

Kerugian penurunan nilai diakui jika nilai tercatat suatu aset atau CGU melebihi estimasi nilai 
terpulihkannya. Nilai terpulihkan suatu aset adalah nilai yang terbesar antara nilai pakai aset atau CGU 
dan nilai wajar dikurangi biaya penjualan. Dalam penentuan nilai pakai aset, estimasi arus kas masa 
depan didiskontokan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian 
pasar kini atas nilai waktu dari uang dan risiko yang terkait dengan aset yang bersangkutan.

Kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan yang diakui pada periode sebelumnya dikaji pada 
setiap tanggal pelaporan keuangan untuk menilai apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai 
yang telah diakui sebelumnya telah menurun atau tidak ada lagi. Kerugian penurunan nilai dibalik jika 
terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan nilai terpulihkan. Jumlah kerugian 
penurunan nilai yang dibalik tidak boleh menyebabkan nilai aset melebihi nilai tercatat neto setelah 
penyusutan atau amortisasi, seandainya tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dari Transaksi Syariah

Perseroan mencatat dan menyajikan cadangan kerugian penurunan nilai aset dari transaksi syariah 
sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014).

Simpanan dari Nasabah dan Bank-Bank Lain

Setelah pengakuan awal, giro, tabungan, deposito berjangka, dan simpanan dari bank-bank lain diukur 
pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Termasuk dalam simpanan dari nasabah adalah simpanan dengan akad mudharabah dan wadiah.

Liabilitas Imbalan Pasca-kerja

Liabilitas imbalan pasca-kerja dihitung sebesar nilai kini dari estimasi jumlah liabilitas imbalan pasca-
kerja di masa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa kini dan masa 
lalu, dikurangi dengan nilai wajar aset program dana pensiun. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris 
independen dengan metode projected-unit-credit.

Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan manfaat pasti neto, yang terdiri atas keuntungan dan 
kerugian aktuarial, pendapatan atas aset program dana pensiun (tidak termasuk bunga) dan efek 
dari batas atas aset (jika ada, tidak termasuk bunga), diakui segera dalam pendapatan komprehensif 
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lain. Perseroan menentukan beban (pendapatan) bunga-bersih dari liabilitas (aset) imbalan pasti neto 
atas periode tersebut dengan menggunakan suku bunga diskonto yang digunakan untuk mengukur 
kewajiban imbalan pasti pada awal periode tahunan ke liabilitas (aset) imbalan pasti neto, dengan 
memperhitungkan perubahan atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto selama periode tersebut sebagai 
hasil dari kontribusi dan pembayaran manfaat. Beban bunga-bersih dan beban lainnya yang terkait 
dengan imbalan kerja manfaat pasti diakui dalam laba rugi.

Ketika manfaat atas program berubah atau ketika terjadi kurtailmen program, dampak perubahan atas 
manfaat sehubungan dengan jasa lalu atau keuntungan atau kerugian atas kurtailmen diakui segera 
dalam laba rugi. Perseroan mengakui keuntungan atau kerugian atas penyelesaian program imbalan 
pasti ketika terjadinya penyelesaian.

Provisi

Provisi diakui jika, sebagai akibat peristiwa masa lalu, Perseroan memiliki kewajiban kini, baik bersifat 
hukum maupun bersifat konstruktif, yang dapat diestimasi secara andal, dan kemungkinan besar 
penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat 
ekonomi. Provisi ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan pada tingkat 
diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu dari uang dan risiko 
yang terkait dengan liabilitas yang bersangkutan.

Obligasi yang Diterbitkan dan Utang Subordinasi

Obligasi yang diterbitkan dan utang subordinasi dicatat sebesar nilai nominal ditambah dengan bunga 
yang masih harus dibayar dan dikurangi beban emisi yang belum diamortisasi. Beban emisi obligasi 
yang diterbitkan dan utang subordinasi dikurangkan langsung dari hasil emisi untuk menentukan hasil 
emisi bersih obligasi yang diterbitkan dan utang subordinasi tersebut.

Beban emisi diamortisasi selama jangka waktu obligasi yang diterbitkan dan utang subordinasi tersebut 
dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Modal Saham

Saham diklasifikasikan sebagai ekuitas jika tidak terdapat kewajiban kontraktual untuk mentransfer kas 
atau aset keuangan lainnya.

Beban Emisi Saham

Beban emisi saham disajikan sebagai bagian dari tambahan modal disetor dan tidak diamortisasi.

Pendapatan dan Beban Bunga dan Syariah

Pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain 
konsolidasian dengan menggunakan metode suku bunga efektif. 

Pendapatan dan beban bunga yang disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain 
konsolidasian meliputi:

• Bunga atas aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi 
yang dihitung menggunakan suku bunga efektif;

• Bunga atas efek-efek untuk tujuan investasi yang tersedia untuk dijual dihitung menggunakan suku 
bunga efektif.

Pendapatan dan beban bunga kontraktual atas instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui 
laba rugi diakui sebagai bagian dari pendapatan bunga bersih dalam laporan laba rugi dan penghasilan 
komprehensif lain konsolidasian.
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Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar 
suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian 
penurunan nilai.

Pendapatan syariah terdiri dari pendapatan dari pembiayaan murabahah, bagi hasil pembiayaan 
musyarakah dan pendapatan atas investasi pada Sukuk dan SPNS berikut amortisasi beban terkait.

Pendapatan marjin murabahah diakui selama masa akad dengan dasar akrual. Pendapatan bagi hasil 
pembiayaan musyarakah diakui pada saat diterima atau dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai 
porsi bagi hasil (nisbah) yang disepakati.

Beban syariah terdiri dari beban bagi hasil dari simpanan nasabah dengan akad mudharabah dan 
bonus atas simpanan dengan akad wadiah.

Provisi dan Komisi

Pendapatan dan beban provisi dan komisi yang signifikan dan merupakan bagian integral dari suku 
bunga efektif atas aset keuangan atau liabilitas keuangan dimasukkan dalam perhitungan suku bunga 
efektif.

Pendapatan dan beban provisi dan komisi lainnya, termasuk pendapatan provisi yang terkait kegiatan 
ekspor impor, pendapatan provisi atas manajemen kas, pendapatan provisi atas jasa dan/atau 
mempunyai jangka waktu tertentu dan jumlahnya signifikan, diakui sebagai pendapatan ditangguhkan/
beban dibayar dimuka dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama jangka 
waktunya, jika tidak, pendapatan dan beban provisi dan komisi lainnya langsung diakui pada saat jasa 
diberikan. Atas komitmen kredit yang tidak diharapkan adanya penarikan kredit, provisi dari komitmen 
kredit tersebut diakui berdasarkan metode garis lurus selama jangka waktu komitmen.

Beban provisi dan komisi lainnya yang terutama terkait dengan provisi transaksi antar bank diakui 
sebagai beban pada saat jasa tersebut diterima.

Pendapatan Bersih Transaksi Perdagangan

Pendapatan bersih transaksi perdagangan terdiri dari keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan 
aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan, termasuk seluruh 
perubahan nilai wajar yang direalisasi maupun yang belum direalisasi dan selisih kurs.

(Rugi) Laba Bersih per Saham

Sesuai dengan PSAK No. 56 (Revisi 2014), (rugi) laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi 
(rugi) laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rata-rata 
tertimbang jumlah saham biasa yang ditempatkan dan disetor penuh selama tahun yang bersangkutan. 

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, tidak ada instrumen yang berpotensi menjadi saham biasa. 
Oleh karena itu, (rugi) laba per saham dilusian sama dengan (rugi) laba per saham dasar.

Dividen

Pembagian dividen diakui sebagai liabilitas ketika dividen tersebut dideklarasikan dan disetujui oleh 
RUPS.

Transaksi Sewa

Sesuai dengan PSAK No. 30 (Revisi 2014), Perseroan menentukan suatu perjanjian merupakan 
perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa berdasarkan substansi perjanjian dan 
dilakukan evaluasi apakah pemenuhan perjanjian bergantung pada penggunaan suatu aset atau aset-
aset tertentu dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut.
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Transaksi sewa yang dilakukan Perseroan diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika tidak terdapat 
pengalihan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. 
Pembayaran sewa diakui sebagai beban dengan garis lurus selama masa sewa. Seluruh insentif untuk 
perjanjian sewa operasi baru atau yang diperbarui diakui sebagai bagian tidak terpisahkan dari imbalan 
neto yang disepakati untuk menggunakan aset sewaan, terlepas dari sifat atau bentuk insentif atau 
waktu pembayaran. Perseroan mengakui manfaat agregat dari insentif sebagai pengurang beban rental 
selama masa sewa dengan dasar garis lurus.

Transaksi jual dan sewa-balik meliputi penjualan suatu aset dan penyewaan kembali aset yang sama. 
Pembayaran sewa dan harga jual biasanya saling terkait karena keduanya dinegosiasikan sebagai 
suatu paket. Perlakuan akuntansi untuk transaksi jual dan sewa-balik bergantung pada jenis sewanya.

Jika suatu transaksi jual dan sewa-balik merupakan sewa pembiayaan, selisih lebih hasil penjualan dari 
nilai tercatat tidak dapat diakui segera sebagai pendapatan oleh penjual (lessee), tetapi ditangguhkan 
dan diamortisasi selama masa sewa.

Jika transaksi jual dan sewa-balik merupakan sewa operasi dan jelas bahwa transaksi tersebut terjadi 
pada nilai wajar, maka laba atau rugi harus diakui segera.

Transaksi jual dan sewa-balik yang dilakukan Perseroan merupakan sewa operasi dan diakui sebagai 
beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Segmen Operasi

Segmen operasi adalah komponen dari Perseroan yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang menghasilkan 
pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi 
dengan komponen lain Perseroan, dimana hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh Direksi 
Perseroan untuk membuat keputusan mengenai sumber daya yang akan dialokasikan pada segmen 
tersebut dan menilai kinerjanya, serta tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Hasil segmen 
yang dilaporkan kepada Direksi Perseroan meliputi komponen-komponen yang dapat diatribusikan 
secara langsung kepada suatu segmen, dan komponen-komponen yang dapat dialokasikan dengan 
dasar yang wajar. Komponen yang tidak dapat dialokasikan terutama terdiri dari aset dan liabilitas pajak 
penghasilan, termasuk pajak kini dan pajak tangguhan, serta aset tetap.

5.4. Analisis Komponen-Komponen Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 
Konsolidasian

Tabel berikut menunjukkan rincian hasil operasi Perseroan dan persentase perubahan dari masing-
masing akun untuk setiap periode berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember

2015 2016 ∆%
Rp Rp

Pendapatan dan beban operasional
Pendapatan bunga 14.806.228 13.013.698 (12,1)
Pendapatan syariah 1.324.594 1.384.872 4,6
Beban bunga (9.284.890) (7.919.237) (14,7)
Beban syariah (649.033) (595.892) (8,2)
Pendapatan bunga dan syariah - bersih 6.196.899 5.883.441 (5,1)
Pendapatan provisi dan komisi 1.357.090 1.292.984 (4,7)
Beban provisi dan komisi (56.440) (51.225) (9,2)
Pendapatan provisi dan komisi - bersih 1.300.650 1.241.759 (4,5)
Pendapatan transaksi perdagangan - bersih 295.828 564.948 91,0
Keuntungan penjualan efek-efek untuk tujuan investasi 137.928 87.898 (36,3)
Bagian atas laba bersih dari entitas asosiasi 241.838 235.466 (2,6)
Pendapatan operasional lainnya 176.326 138.708 (21,3)

851.920 1.027.020 20,6
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(dalam jutaan Rupiah)
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember

2015 2016 ∆%
Rp Rp

Jumlah pendapatan operasional 8.349.469 8.152.220 (2,4)
Kerugian penurunan nilai aset keuangan (3.678.035) (12.207.656) 231,9
Beban operasional lainnya

Umum dan administrasi (1.773.186) (1.760.182) (0,7)
Gaji dan tunjangan pengurus dan karyawan (2.223.497) (2.241.129) 0,8
Lain-lain (381.216) (577.287) 51,4
Jumlah beban operasional lainnya (4.377.899) (4.578.598) 4,6

Jumlah beban operasional (8.055.934) (16.786.254) 108,4
(Rugi) laba sebelum pajak penghasilan 293.535 (8.634.034) (3.041,4)
Manfaat (beban) pajak penghasilan

Kini (401.273) - (100,0)
Tangguhan 354.850 2.150.950 506,2

(46.423) 2.150.950 (4.733,4)
(Rugi) laba bersih 247.112 (6.483.084) (2.723,5)
Penghasilan komprehensif lain, setelah pajak penghasilan:
Pos-pos	yang	akan	direklasifikasi	ke	laba	rugi

Aset keuangan tersedia untuk dijual dan investasi pada Sukuk
 dan SPNS yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan
 komprehensif lain:

Perubahan nilai wajar bersih 22.417 86.623 286,4
Perubahan nilai wajar yang ditransfer ke laba rugi pada saat

penjualan - bersih (137.928) (87.898) (36,3)
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasikan

ke laba rugi 28.878 318 (98,9)
(86.633) (957) (98,9)

Pos-pos	yang	tidak	akan	direklasifikasi	ke	laba	rugi
Bagian atas penghasilan komprehensif lain Entitas Asosiasi,

setelah pajak 68.694 (56.863) (182,8)
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti 43.846 (50.064) (214,2)
(Penyesuaian) keuntungan revaluasi aset tetap 1.698.106 (4.371) (100,3)
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi

ke laba rugi (75.016) 76.571 (202,1)
1.735.630 (34.727) (102,0)

Penghasilan komprehensif lain, setelah pajak penghasilan 1.648.997 (35.684) (102,2)
Jumlah (rugi) laba komprehensif 1.896.109 (6.518.768) (443,8)
(Rugi) laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:

Pemilik entitas induk 247.112 (6.483.084) (2.723,5)
Kepentingan non-pengendali - - -

247.112 (6.483.084) (2.723,5)
(Rugi) laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:

Pemilik entitas induk 1.896.109 (6.518.768) (443,8)
Kepentingan non-pengendali - - -

1.896.109 (6.518.768) (443,8)
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Pendapatan bunga dan pendapatan syariah

Tabel berikut menunjukkan rincian pendapatan bunga dan pendapatan syariah Perseroan dan 
persentase dari masing-masing akun terhadap total pendapatan bunga dan pendapatan syariah untuk 
setiap periode berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember

2015 2016
Rp % Rp %

Kredit yang diberikan  13.196.162  81,8 10.977.894 76,2
Efek-efek untuk tujuan investasi  996.979 6,2 1.055.540 7,3
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali  18.067 0,1 425.973 3,0
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain  136.831 0,9 258.905 1,8
Aset keuangan untuk diperdagangkan  148.117 0,9 135.170 0,9
Tagihan akseptasi  231.596  1,4 123.639 0,9
Giro pada Bank Indonesia  56.820 0,4 27.577 0,2
Tagihan lainnya - trade finance  21.656 0,1 9.000 0,1

 14.806.228 91,8 13.013.698 90,4
Syariah  1.324.594  8,2 1.384.872 9,6
Jumlah  16.130.822 100,0 14.398.570 100,0

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2015

Pendapatan bunga dan pendapatan syariah tercatat sebesar Rp14.398,57 miliar pada tahun 2016, 
yang mencerminkan penurunan sebesar Rp1.732,25 miliar atau 10,7% dari Rp16.130,82 miliar di 
tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi penurunan jumlah penyaluran kredit dan 
kualitas kredit pada segmen korporasi, melalui Wholesale Banking yang diikuti pada segmen SME.

Pendapatan bunga dari kredit tercatat sebesar Rp10.977,89 miliar atau 76,2% terhadap total pendapatan 
bunga dan pendapatan syariah pada tahun 2016, dan mencatat penurunan sebesar Rp2.218,27 miliar 
atau 16,8% dari tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh kredit bruto yang mengalami penurunan sebesar 
17,9% atau senilai Rp23.114,97 miliar dari total kredit diberikan sehingga menjadi Rp106.372,46 miliar 
di tahun 2016 dari Rp129.487,43 miliar di tahun sebelumnya sebagai dampak dari kondisi ekonomi dan 
bisnis dan secara internal manajemen masih berfokus pada pengelolaan NPL di tahun 2016.

Kontribusi pendapatan Unit Usaha Syariah terhadap total pendapatan bunga dan syariah di tahun 2016 
meningkat menjadi 9,6% dari 8,2% di tahun 2015. Pendapatan Unit Usaha Syariah naik Rp60,28 miliar 
dari tahun 2015, berhasil diraih disaat pembiayaan syariah justru mengalami penurunan sebesar 1,4% 
menjadi sebesar Rp10.925,96 miliar dari Rp11.075,54 miliar.

Sementara itu, pendapatan bunga dari sumber selain kredit dan syariah membukukan kenaikan sebesar 
26,4% menjadi sebesar Rp2.035,80 miliar dari Rp1.610,07 miliar di tahun 2015. Kenaikan tersebut 
terutama dikontribusikan oleh manajemen Treasury dalam mengelola kelebihan likuiditas.

Perseroan membukukan kenaikan signifikan sampai 2.257,7% pada pendapatan bunga dari efek-efek 
yang dibeli dengan janji dijual kembali hingga menjadi sebesar Rp425,97 miliar pada tahun 2016.
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Beban bunga dan beban syariah

Tabel berikut menunjukkan rincian beban bunga dan beban syariah Perseroan dan persentase dari 
masing-masing akun terhadap total beban bunga dan beban syariah untuk setiap periode berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember

2015 2016
Rp % Rp %

Deposito berjangka  6.659.545 67,1 5.303.118 62,3
Giro  714.586 7,2 804.673 9,4
Utang subordinasi  799.720 8,1 729.345 8,6
Tabungan  678.294 6,8 721.334 8,5
Premi pinjaman simpanan  298.320 3,0 280.750 3,3
Obligasi yang diterbitkan  72.236 0,7 70.423 0,8
Pinjaman yang diterima  21.326 0,2 8.843 0,1
Call money  39.866 0,4 623 0,0 nm

Lain-lain  997 0,0 nm 128 0,0 nm

 9.284.890 93,5 7.919.237 93,0
Syariah  649.033 6,5 595.892 7,0
Jumlah  9.933.923 100,0 8.515.129 100,0

Catatan:
nm : menjadi nol karena pembulatan

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2015

Beban bunga dan syariah pada tahun 2016 tercatat turun Rp1.418,79 miliar atau 14,3% dari nilai 
Rp9.933,92 miliar di tahun 2015. Penurunan beban bunga dan beban syariah dikontribusikan oleh 
penurunan pada beban bunga deposito berjangka yang turun 20,4% atau Rp1.356,43 miliar menjadi 
Rp5.303,12 miliar dari Rp6.659,55 miliar pada tahun 2015, terutama sebagai dampak penurunan 
jumlah deposito di tahun 2016 dan hasil penerapan pembatasan bunga DPK sesuai peraturan OJK 
yang berlaku. 

Penurunan beban bunga utang subordinasi total sebesar 8,8%, menjadi senilai Rp729,35 miliar dari 
Rp799,72 miliar di tahun 2015 yang disebabkan karena Perseroan menggunakan opsi beli untuk 
pelunasan lebih awal atas MTN subordinasi 2009 juga berkontribusi terhadap total penurunan beban 
bunga dan syariah di tahun 2016.

Membaiknya likuiditas Perseroan sebagai hasil program PUT VII pada tahun 2016, Perseroan 
mengurangi kegiatan pencarian dana dari transaksi antar bank call money, sehingga beban bunga call 
money mengalami penurunan sebesar 98,4% atau Rp39,24 miliar pada tahun 2016.

Sementara komponen utama yang tetap menyumbang kenaikan beban bunga dan syariah adalah 
beban bunga giro dan tabungan, yang bersama-sama mengkontribusikan Rp1.526,01 miliar atau 
17,9% terhadap total beban bunga dan beban syariah. Beban bunga giro dan tabungan naik masing-
masing sebesar 12,6% dan 6,3% terutama berasal dari kenaikan volume sebagai hasil dari upaya untuk 
meningkatkan porsi dana murah.

Beban syariah yang berasal dari beban bagi hasil atas giro, tabungan dan deposito secara total juga 
mengalami penurunan sebesar 8,2% atau senilai Rp53,14 miliar menjadi Rp595,89 miliar.
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Pendapatan provisi dan komisi - bersih

Tabel berikut menunjukkan rincian pendapatan provisi dan komisi - bersih Perseroan dan persentase 
dari masing-masing akun terhadap total pendapatan provisi dan komisi - bersih untuk setiap periode 
berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember

2015 2016
Rp % Rp %

Provisi dan komisi dari kredit - bersih  481.437 37,0 408.679 32,9 
Komisi dari kartu debit dan kredit - bersih  169.623 13,1 219.094 17,6 
Komisi agen terkait aktivitas penjualan bancassurance  179.901 13,8 204.375 16,4 
Komisi dari fasilitas trade  147.200 11,3 114.403 9,2 
Pendapatan administrasi  120.972 9,3 106.571 8,6 
Komisi agen penjual reksadana  39.722 3,1 53.155 4,3 
Komisi dari bank garansi  50.625 3,9 43.249 3,5 
Komisi atas jasa  52.238 4,0 35.439 2,9 
Jasa kustodian dan wali amanat  17.452 1,3 21.123 1,7 
Komisi atas penarikan uang tunai melalui EDC  20.699 1,6 17.845 1,4 
Jasa safe deposit box  12.149 0,9 17.807 1,4 
Komisi atas jasa remittance  20.095 1,5 11.870 1,0 
Lain-lain  44.977 3,5 39.374 3,2 
Jumlah  1.357.090 104,3  1.292.984 104,1 
Beban provisi dan komisi  (56.440) (4,3) (51.225) (4,1)
Pendapatan provisi dan komisi - bersih  1.300.650 100,0  1.241.759 100,0 

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2015

Pendapatan provisi dan komisi - bersih turun Rp58,89 miliar atau 4,5% menjadi Rp1.241,76 miliar dari 
dari sebesar Rp1.300,65 miliar di tahun 2015. Kontributor terbesar terhadap penurunan tersebut berasal 
dari provisi dan komisi dari kredit - bersih yaitu sebesar Rp72,76 miliar atau 15,1% dibandingkan tahun 
sebelumnya, seiring dengan penurunan volume kredit yang diberikan. Penurunan volume kredit dari 
segmen wholesale menjadi penyebab utama turunnya provisi dan komisi kredit tersebut.

Kontributor penurunan pendapatan provisi dan komisi lainnya adalah komisi dari fasilitas trade, komisi 
atas jasa, pendapatan administrasi dan komisi jasa remittance yang secara keseluruhan turun sebesar 
Rp72,22 miliar atau 21,2% yang disebabkan oleh penurunan volume transaksi sepanjang tahun 2016 
apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sebaliknya, komisi dari kartu debit dan kredit, tetap tumbuh sebesar Rp49,47 miliar atau 29,2%, 
menjadi sebesar Rp219,09 miliar, demikian juga komisi agen penjual asuransi dan komisi agen penjual 
reksadana yang masing-masing mencatatkan kenaikan senilai Rp24,47 miliar atau 13,6% dan Rp13,43 
miliar atau 33,8% yang menunjukkan keberhasilan Perseroan dalam meningkatkan fee-based income.
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Pendapatan operasional lainnya

Tabel berikut menunjukkan rincian pendapatan operasional lainnya Perseroan dan persentase dari 
masing-masing akun terhadap total pendapatan operasional lainnya untuk setiap periode berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember

2015 2016
Rp % Rp %

Pendapatan transaksi perdagangan - bersih
Instrumen derivatif 264.407 31,0 389.859 38,0 
Instrumen keuangan pendapatan tetap 31.421 3,7 175.089 17,0 

295.828 34,7 564.948 55,0 
Keuntungan penjualan efek-efek untuk tujuan investasi 137.928 16,2 87.898 8,6 
Bagian atas laba bersih dari entitas asosiasi 241.838 28,4 235.466 22,9 
Pendapatan operasional lainnya

Laba selisih kurs transaksi yang belum direalisasi 93.380 11,0 66.448 6,4 
Pendapatan jasa transaksi perbankan ritel dan syariah  45.742 5,4 32.611 3,2 
Pendapatan atas penarikan deposito belum jatuh tempo  27.265 3,2 19.708 1,9 
Pendapatan jasa perbankan wholesale  1.969 0,2 2.546 0,2 
Laba penjualan agunan diambil alih - bersih  - - 3.613 0,4 
Laba penjualan aset tetap 26 0,0nm  595 0,1 
Lain-lain  7.944 0,9 13.187 1,3 

176.326 20,7 138.708 13,5 
Jumlah  851.920 100,0  1.027.020 100,0 

Catatan:
nm : menjadi nol karena pembulatan

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2015

Jumlah pendapatan operasional lainnya naik 20,6% atau sebesar Rp175,10 miliar menjadi Rp1.027,02 
miliar dari sebesar Rp851,92 miliar di tahun 2015. Komponen-komponen yang berkontribusi signifikan 
pada peningkatan ini adalah peningkatan pendapatan dari instrumen keuangan pendapatan tetap 
sebesar 457,2% atau Rp143,67 miliar menjadi Rp175,09 miliar pada tahun 2016 yang terutama berasal 
dari kenaikan keuntungan penjualan aset keuangan untuk diperdagangkan karena meningkatnya 
volume transaksi akibat adanya kelebihan likuiditas terkait dengan penurunan LDR.

Komponen berikutnya adalah pendapatan instrumen derivatif yang naik sebesar 47,5% atau Rp125,45 
miliar menjadi Rp389,86 miliar yang disebabkan oleh kenaikan volume transaksi.

Peningkatan tersebut di-offset dengan penurunan keuntungan penjualan efek-efek untuk tujuan investasi 
sebesar Rp50,03 miliar, penurunan laba selisih kurs transaksi yang belum direalisasi sebesar Rp26,93 
miliar dan penurunan pendapatan jasa transaksi perbankan ritel dan syariah sebesar Rp13,13 miliar.
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Kerugian penurunan nilai aset keuangan

Tabel berikut menunjukkan rincian kerugian penurunan nilai aset keuangan Perseroan dan persentase 
dari masing-masing akun terhadap total kerugian penurunan nilai aset keuangan untuk setiap periode 
berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember

2015 2016
Rp % Rp %

Kredit yang diberikan  3.328.770 90,5  12.444.427 101,9 
Penempatan pada bank-bank lain  (208) 0,0 nm 1.378 0,0 nm 
Penyertaan saham  (54) 0,0 nm  61 0,0 nm 
Giro pada bank-bank lain  22 0,0 nm  76 0,0 nm 
Efek-efek untuk tujuan investasi  (81) 0,0 nm  312 0,0 nm 
Tagihan akseptasi  (11.846) (0,3) 71.007 0,6
Tagihan lainnya - trade finance  361.432 9,8 (309.605) (2,5)
Jumlah  3.678.035 100,0  12.207.656 100,0 

Catatan:
nm : menjadi nol karena pembulatan

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tahun 2016, Perseroan membukukan kerugian penurunan nilai aset keuangan sebesar Rp12.207,66 
miliar, naik Rp8.529,62 miliar atau 231,9% dari jumlah tahun sebelumnya sebesar Rp3.678,04 miliar. 
Kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan tercatat memberi kontribusi terbesar dengan kenaikan 
273,8% atau meningkat Rp9.115,66 miliar menjadi sebesar Rp12.444,43 miliar dari Rp3.328,77 miliar 
di tahun 2015. Perseroan mengalami tantangan kenaikan NPL pada segmen komersial (middle market 
dan SME), sehingga Perseroan harus mengalokasikan beban kerugian penurunan nilai yang signifikan 
untuk segmen tersebut.

Beban operasional lainnya

Tabel berikut menunjukkan rincian beban operasional lainnya Perseroan dan persentase dari masing-
masing akun terhadap total beban operasional lainnya untuk setiap periode berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember

2015 2016
Rp % Rp %

Umum dan administrasi  1.773.186 40,5 1.760.182 38,4
Gaji dan tunjangan pengurus dan karyawan  2.223.497 50,8 2.241.129 48,9
Lain-lain

Beban transaksi jasa perbankan ritel dan syariah  111.863 2,6 134.277 2,9 
Iuran OJK  83.700 1,9 78.249 1,7 
Provisi rekening administratif 14.407 0,3 54.535 1,2 
Penurunan (pemulihan) nilai agunan diambil alih dan properti

terbengkalai 437 0,0nm 68.113 1,5 
Beban asuransi cash in transit  62.142 1,4 63.233 1,4 
Beban perjamuan dan keanggotaan  36.880 0,8 34.906 0,8 
Beban point reward  29.668 0,7 30.490 0,7 
Kerugian operasional  12.890 0,3 18.536 0,4 
Beban kantor  13.914 0,3 12.876 0,3 
Beban zakat  4.722 0,1  - - 
Rugi penjualan agunan diambil alih – bersih  2.561 0,1  - - 
Lain-lain 8.032 0,2 82.072 1,8 

 381.216 8,7 577.287 12,7 
Jumlah  4.377.899 100,0  4.578.598 100,0 

Catatan:
nm : menjadi nol karena pembulatan
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Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2015

Perseroan berhasil mengendalikan beban operasional lainnya, sehingga hanya naik Rp200,70 miliar 
atau 4,6% dari Rp4.377,90 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp4.578,60 miliar.

Beban umum dan administrasi berhasil dikelola dengan baik, sehingga turun 0,7% atau sebesar Rp13,00 
miliar, terutama berasal dari pengendalian beban promosi dan beban lain-lain sebagai respon atas 
beratnya kondisi usaha. Komponen lain yang diupayakan penghematannya adalah beban perbaikan/
pemeliharaan dan biaya komunikasi serta transportasi yang secara total mengalami penurunan 
sebesar 8,1%. Kedisiplinan dalam pengelolaan biaya ini menunjukkan komitmen Perseroan untuk 
tetap mendukung produktivitas seluruh jajaran, mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas layanan 
serta meningkatkan kenyamanan para nasabah dalam bertransaksi baik melalui investasi peralatan 
pendukung operasional sebagai bagian dari upaya mengoptimalisasi jaringan distribusi cabang maupun 
fasilitas e-channel, namun disisi lain tetap mengedepankan penghematan.

Sementara kenaikan, dikontribusikan oleh beban penyusutan dan amortisasi yang naik sebesar 19,3% 
sebagai dampak kenaikan nilai tercatat aset tetap karena adanya revaluasi aset tetap pada bulan 
November 2015. Beban outsourcing naik sebesar 6,9% sebgai dampak dari kenaikan upah minimum 
regional.

Beban gaji dan tunjangan naik sebesar Rp17,63 miliar atau hanya sebesar 0,8%, yang disebabkan oleh 
penyesuaian gaji terhadap inflasi dan dikompensasikan dengan penurunan jumlah karyawan dari 7.892 
karyawan pada tahun 2015 menjadi 7.499 pada tahun 2016.

Kenaikan pada beban operasional lainnya sebesar 51,4% atau Rp196,07 miliar menjadi sebesar 
Rp577,29 miliar dari posisi Rp381,22 miliar di tahun 2015 terutama berasal dari meningkatnya beban 
penurunan nilai agunan yang diambil alih dan properti terbengkalai sebesar Rp67,68 miliar, pembentukan 
tambahan provisi atas rekening administratif sebesar Rp40,13 miliar dan peningkatan beban transaksi 
jasa perbankan ritel dan syariah sebesar Rp22,41 miliar.

(Rugi) laba sebelum pajak penghasilan

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2015

Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba sebelum pajak penghasilan menurun 
3.041,4% menjadi rugi sebesar Rp8.634,03 miliar dari laba sebesar Rp293,54 miliar pada tahun 2015 
terutama akibat dari kenaikan kerugian penurunan nilai aset kredit.

Beban pajak penghasilan

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tahun 2016, Perseroan membukukan pendapatan pajak penghasilan tangguhan sebesar 
Rp2.150,95 miliar yang terutama disebabkan karena adanya koreksi positif atas perbedaan temporer 
penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan.

Penghasilan (beban) komprehensif lain

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2015

Penghasilan komprehensif lain turun menjadi beban sebesar Rp35,68 miliar di tahun 2016 dari 
pendapatan sebesar Rp1.649,00 miliar pada tahun 2015. Penurunan ini terutama disebabkan karena 
pada tahun 2015, Perseroan membukukan keuntungan revaluasi aset tetap sebesar Rp1.698,11 miliar.
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(Rugi) laba komprehensif

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2015

Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, Perseroan membukukan rugi komprehensif 
sebesar Rp6.518,77 miliar dibandingkan laba komprehensif sebesar Rp1.896,11 miliar pada tahun 2015. 
Bertambahnya jumlah pencadangan penurunan nilai aset berkontribusi signifikan terhadap kinerja ini.

Berikut adalah grafik pendapatan operasional, laba bersih, laba sebelum pajak penghasilan dan laba 
komprehensif untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2016:

(dalam jutaan Rupiah)
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5.5. Analisis Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Aset

Tabel berikut menunjukkan komposisi aset Perseroan pada setiap tanggal posisi keuangan:

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 2015 31 Desember 2016

Kas  2.012.662 2.070.557
Giro pada Bank Indonesia  12.833.823 10.541.849
Giro pada bank-bank lain - bersih

Pihak ketiga  765.689 1.131.211
Pihak berelasi  244.435 737.977

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank- bank lain - bersih
Pihak ketiga  8.290.830 8.045.662

Aset keuangan untuk diperdagangkan
Pihak ketiga  2.989.001 1.879.074
Pihak berelasi  550 474

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali
Pihak ketiga  - 3.227.881

Tagihan akseptasi - bersih
Pihak ketiga  4.699.674 3.893.443
Pihak berelasi  9.171 -

Kredit yang diberikan - bersih
Pihak ketiga  125.540.703 94.536.321
Pihak berelasi  327.270 246.343
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(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 2015 31 Desember 2016

Efek-efek untuk tujuan investasi - bersih
Pihak ketiga  14.905.661 27.401.825
Pihak berelasi  3.535 -

Investasi pada Entitas Asosiasi
Pihak berelasi  2.465.417 2.488.861

Aset tetap - bersih  2.724.378 2.554.424
Aset takberwujud - bersih  389.266 412.980
Aset pajak tangguhan - bersih  422.929 2.650.768
Aset lain-lain - bersih  4.064.357 3.707.862
Jumlah aset  182.689.351 165.527.512

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2016 dengan 31 Desember 2015

Total aset Perseroan tercatat menurun sebesar Rp17.161,84 miliar, turun 9,4% menjadi sebesar 
Rp165.527,51 miliar pada akhir 2016. Penurunan tersebut terutama didorong oleh turunnya aset kredit 
bersih sebesar Rp31.085,31 miliar sebagai dampak masih lemahnya pertumbuhan ekonomi dan secara 
internal manajemen masih berfokus pada pengelolaan kredit bermasalah. 

Giro pada Bank Indonesia. Giro pada Bank Indonesia turun 17,9% atau Rp2.291,97 miliar menjadi 
sebesar Rp10.541,85 miliar dari Rp12.833,82 miliar pada akhir 2015. Penurunan ini selaras dengan 
perubahan ketentuan Bank Indonesia tentang GWM dimana untuk GWM primer - Rupiah sejak Maret 
2016 berubah menjadi 6,5% dari sebelumnya 7,5% dari jumlah DPK Rupiah sejalan dengan turunnya 
DPK sebesar 10,4%.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-
bank lain, setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai, turun hingga 3,0%, senilai 
Rp245,17 miliar menjadi sebesar Rp8.045,66 miliar dari Rp8.290,83 miliar pada akhir tahun 2015. 
Penurunan ini juga selaras dengan turunnya total penghimpunan DPK.

Aset keuangan untuk diperdagangkan. Aset keuangan untuk diperdagangkan turun 37,1% yaitu senilai 
Rp1.110,00 miliar menjadi sebesar Rp1.879,55 miliar dari sebesar Rp2.989,55 miliar pada akhir 
tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh penurunan obligasi pemerintah dari pasar sekunder yang turun 
31,8% atau Rp598,88 miliar menjadi sebesar Rp1.284,51 miliar yang diikuti dengan penurunan Surat 
Perbendaharaan Negara (SPN) sebesar 50,0% atau Rp377,30 miliar dan turunnya aset derivatif senilai 
Rp133,82 miliar atau 38,1%, akibat dari penurunan nilai wajar akibat fluktuasi nilai tukar Rupiah.

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali. Perseroan menempatkan sebagian dana pada 
instrumen efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dengan masa jatuh tempo pada bulan 
Januari dan Maret tahun 2017. Saldo yang tercatat per akhir tahun 2016 adalah sebesar Rp3.227,88 
miliar.

Tagihan akseptasi. Tagihan akseptasi pada akhir tahun 2016 menurun 17,3% atau senilai Rp815,40 
miliar yang terutama diakibatkan oleh turunnya volume transaksi impor dan ekspor dalam mata uang 
asing. Penurunan ini terlihat dari nilai transaksi dengan nasabah dalam mata uang asing yang turun 
sebesar Rp1.191,48 miliar atau 26,9% dari nilai pada akhir tahun 2015. Sementara itu, transaksi dengan 
nasabah dalam mata uang Rupiah mengalami peningkatan sebesar Rp352,84 miliar atau 126,2%.

Kredit yang diberikan. Portofolio kredit yang diberikan terdiri atas kredit modal kerja, kredit investasi, 
dan kredit konsumsi, serta pembiayaan syariah. Total kredit yang diberikan - bersih, berkurang sebesar 
Rp31.085,31 miliar, atau 24,7%, menjadi sebesar Rp94.782,67 miliar pada akhir tahun 2016. Jumlah ini 
mewakili 57,3% dari total aset konsolidasian Perseroan. Seluruh portofolio kredit mencatat penurunan, 
dengan tingkat penurunan terbesar dikontribusikan oleh portofolio kredit modal kerja, yang berkurang 
sebesar Rp15.759,00 miliar atau turun 26,5%, kredit investasi berkurang Rp12.889,81 miliar atau turun 
38,2% dan kredit konsumsi berkurang Rp2.286,93 miliar atau turun 10,6%. Penurunan permintaan 
kredit merupakan dampak dari kondisi ekonomi dan bisnis yang cenderung kurang kondusif dan secara 
internal manajemen masih berfokus pada pengelolaan kredit bermasalah. 
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Sementara itu, pembiayaan syariah hanya berkurang 1,4% atau senilai Rp149,58 miliar. Relatif 
terbatasnya penurunan kinerja pembiayaan syariah tersebut merupakan hasil dari kebijakan penyaluran 
pembiayaan yang lebih konservatif sesuai dengan perkembangan kondisi pasar pada tahun 2015 dan 
2016, setelah pada tahun 2013 dan 2014 membukukan peningkatan yang pesat. Unit Usaha Syariah 
Perseroan memperlihatkan perbaikan kinerja pada sektor transportasi sebagai hasil realisasi berbagai 
proyek infrastruktur dasar yang telah giat dilaksanakan sejak tahun 2015 lalu, dan meningkatkan 
produk-produk UMKM yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pasar domestik semakin 
mudah mendapatkan pasar. Namun demikian, pada tahun 2016 Unit Usaha Syariah Perseroan tetap 
berkonsentrasi pada penghimpunan DPK, khususnya yang terkait dengan peluncuran produk Tabungan 
Haji.

Penurunan portofolio kredit tersebut secara keseluruhan menggambarkan masih beratnya kondisi 
usaha dan pemulihan kondisi ekonomi pada tatanan makro. Dengan kondisi tersebut Perseroan masih 
mengedepankan pendekatan yang hati-hati dalam menyalurkan kredit baru, dan lebih berfokus pada 
upaya membantu nasabah eksisting mengatasi masalah yang dihadapi dalam berusaha. Perseroan 
tetap berfokus pada segmen SME dan middle market yang memiliki potensi untuk pulih dan beradaptasi 
dengan perbaikan perekonomian dengan lebih cepat, mengingat produk-produknya mayoritas adalah 
barang kebutuhan pokok yang akan tetap dicari oleh konsumen.

Dilihat dari sektor ekonomi, kontributor penurunan kredit Perseroan terbesar, diantaranya berasal 
dari penyaluran pinjaman ke sektor: industri pengolahan, perdagangan besar dan kecil, transportasi, 
pertambangan dan penggalian serta real estate yang masing-masing turun sebesar 33,3%, 27,5%, 
41,3%, 59,8% dan 34,2%. Kondisi tersebut mencerminkan penurunan aktivitas pada masing-masing 
sektor dimaksud.

Beratnya kondisi makroekonomi di tahun 2016, berdampak pada penurunan kualitas aset Perseroan, 
sehingga jumlah pokok NPL meningkat. Saldo NPL tercatat meningkat dari nilai sebesar Rp3.566,79 
miliar pada akhir tahun 2015 menjadi sebesar Rp9.611,60 miliar naik Rp6.044,81 miliar. Hal ini 
disebabkan melemahnya kinerja beberapa sektor industri dan memburuknya kredit beberapa debitur. 
Rasio NPL bruto adalah berturut-turut 8,8% dan 2,7% pada tahun 2016 dan 2015, sedangkan rasio NPL 
net adalah 2,2% dan 1,4%.

Perseroan telah menempuh berbagai langkah strategis dalam mengelola NPL-nya, antara lain 
melalui restrukturisasi kredit ataupun eksekusi agunan. Pada bulan Desember 2016, Perseroan telah 
mengidentifikasi portofolio kredit sejumlah Rp9 triliun yang terkait dengan eksposur-eksposur diluar 
toleransi risiko yang diperketat dan berencana untuk melikuidasi portofolio ini. Saat ini, proses likuidasi 
masih berlangsung. Perseroan berharap untuk melikuidasi portofolio ini secara bertahap sepanjang 
tahun dengan harapan penurunan rasio NPL bruto secara bertahap. Kerugian penurunan nilai atas 
kredit-kredit dalam portofolio ini diestimasi dengan menggunakan nilai kini dari estimasi arus kas masa 
depan dari perkiraan nilai penjualan portofolio ini.

Efek-efek untuk tujuan investasi. Portofolio efek-efek untuk tujuan investasi - bersih di akhir tahun 2016 
menjadi sebesar Rp27.401,83 miliar, atau 16,6% dari total aset Perseroan. Posisi tersebut menunjukkan 
adanya peningkatan sebesar 83,8% atau Rp12.492,63 miliar dari nilai sebesar Rp14.909,20 miliar pada 
akhir tahun 2015 yang berasal dari peningkatan kelebihan likuiditas sebagai akibat dari rata-rata rasio 
LDR ditahun 2016 yang lebih rendah dibandingkan tahun 2015. Kontributor utama peningkatan tersebut 
adalah penempatan dana pada Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia, yang 
masing-masing naik sebesar Rp8.410,65 miliar dan Rp7.221,11 miliar. Peningkatan tersebut di-offset 
dengan penurunan obligasi pemerintah – sukuk ijarah sebesar Rp3.026,37 miliar.

Penempatan pada portofolio efek-efek untuk tujuan investasi merupakan suatu cara dalam pengelolaan 
kelebihan likuditas yang berasal dari gap antara aset dengan liabilitas dengan menempatkan pada 
instrumen keuangan yang memberikan imbal hasil yang jauh lebih baik. 

Investasi pada Entitas Asosiasi. Di tahun 2016 Perseroan membukukan investasi pada Entitas Asosiasi 
senilai Rp2.488,86 miliar, naik Rp23,44 miliar atau 1,0% dari nilai sebesar Rp2.465,42 miliar pada tahun 
2015. Hal ini mengacu pada kepemilikan 25% saham di PT Astra Sedaya Finance (ASF) dengan nilai 
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perolehan sebesar Rp2.193,90 miliar. Penyertaan modal ini memperkuat posisi Perseroan di sektor 
pembiayaan otomatif dan secara signifikan meningkatkan skala bisnis joint financing serta membuka 
peluang untuk meningkatkan kapabilitas penjualan silang. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya 
bagian keuntungan dari ASF yang diatribusikan kepada Perseroan.

Aset tetap. Perseroan mencatat penurunan aset tetap sebesar Rp169,95 miliar atau 6,2% menjadi 
sebesar Rp2.554,42 miliar dari Rp2.724,38 miliar di tahun 2015. Penurunan tersebut merupakan 
dampak dari pembebanan depresiasi dari aset tetap.

Aset lain-lain. Aset lain-lain turun sebesar Rp356,50 miliar atau 8,8% menjadi senilai Rp3.707,86 miliar 
dari Rp4.064,36 miliar di tahun 2015. Penurunan terutama dikontribusikan pelemahan kinerja bisnis 
trade finance yang dicerminkan dengan turunnya tagihan trade finance sebesar Rp493,97 miliar. Hasil 
ini tak lepas dari kondisi perekonomian yang masih belum kondusif yang membuat aktifitas nasabah, 
terutama dalam melakukan kegiatan ekspor – impor produk tertentu, berkurang.

Liabilitas

Tabel berikut menunjukkan komposisi liabilitas Perseroan pada setiap tanggal posisi keuangan:

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 2015 31 Desember 2016

Liabilitas segera  448.408 607.930
Simpanan dari nasabah

Giro 
Pihak ketiga  24.154.658 26.826.980
Pihak berelasi  5.440.205 4.507.304

Tabungan
Pihak ketiga  25.036.940 29.066.672
Pihak berelasi  487.240 374.878

Deposito Berjangka
Pihak ketiga  83.543.057 62.593.066
Pihak berelasi  6.798.539 6.933.760

Simpanan dari bank-bank lain
Pihak ketiga  2.154.662 2.397.301
Pihak berelasi  167.194 264.334

Liabilitas keuangan untuk diperdagangkan
Pihak ketiga  177.541 45.086
Pihak berelasi  1.414 568

Utang akseptasi
Pihak ketiga  3.945.449 3.898.331
Pihak berelasi  790.629 91.819

Beban masih harus dibayar  1.004.849 1.177.535
Liabilitas lain-lain  574.237 752.498
Obligasi yang diterbitkan

Pihak ketiga  597.122 -
Pihak berelasi  75.015 -

Liabilitas imbalan pasca-kerja  431.526 61.774
Provisi  142.786 111.484
Utang subordinasi

Pihak ketiga  5.361.230 5.379.530
Pihak berelasi  2.543.806 1.147.056

Jumlah liabilitas  163.876.507 146.237.906
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Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2016 dengan 31 Desember 2015

Jumlah liabilitas Perseroan mengalami penurunan yaitu sebesar Rp17.638,60 miliar atau 10,8% menjadi 
sebesar Rp146.237,91 miliar di akhir tahun 2016. Penurunan tersebut terutama berasal dari penurunan 
simpanan dari nasabah sebesar Rp15.157,98 miliar atau 10,4%. Disamping itu, Perseroan melakukan 
pelunasan MTN Subordinasi Tahun 2009 sebesar USD100 juta pada bulan Juni 2016 dan pelunasan 
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B tahun 2013 sebesar Rp672,00 miliar pada bulan Desember 2016 
yang mengakibatkan penurunan saldo utang subordinasi dan obligasi yang diterbitkan masing – masing 
sebesar Rp1.378,45 miliar dan Rp672,14 miliar.

Simpanan nasabah. Di tahun 2016, Perseroan mencatatkan penurunan jumlah DPK dalam bentuk 
deposito berjangka sebesar Rp20.814,77 miliar atau 23,0% menjadi sebesar Rp69.526,83 miliar dari 
Rp90.341,60 miliar. Namun, Perseroan berhasil meningkatkan penghimpunan dana murah dengan 
mencatatkan kenaikan giro dan tabungan masing-masing sebesar Rp1.739,42 miliar atau 5,9% 
dan Rp3.917,37 miliar atau 15,4% sehingga masing-masing menjadi senilai Rp31.334,28 miliar dan 
Rp29.441,55 miliar di akhir tahun 2016. Perseroan mengoptimalkan likuiditas dan pendapatannya 
melalui pengurangan biaya pendanaan dengan meningkatkan porsi giro dan tabungan (CASA) dan 
mengurangi pertumbuhan deposito. Rasio CASA meningkat menjadi 46,6% pada 2016 dibandingkan 
dengan 37,9% pada tahun sebelumnya. Total simpanan nasabah di akhir tahun menjadi sebesar 
Rp130.302,66 miliar, mewakili 89,1% total liabilitas Perseroan.

Simpanan dari bank-bank lain. Simpanan dari bank-bank lain naik sebesar 14,6% menjadi sebesar 
Rp2.661,64 miliar dari nilai sebesar Rp2.321,86 miliar di akhir tahun 2015. Perolehan dana dalam 
komponen simpanan dari bank lain merupakan salah satu bentuk kegiatan operasional pengelolaan 
likuiditas.

Utang akseptasi. Utang akseptasi turun 15,8% menjadi sebesar Rp3.990,15 miliar pada tahun 2016 
yang terutama berasal dari berkurangnya nilai transaksi ekspor dan impor dalam valuta asing yang 
difasilitasi oleh Perseroan pada tahun 2016.

Utang subordinasi. Jumlah utang subordinasi juga turun 17,4% menjadi Rp6.526,59 miliar dari nilai 
sebesar Rp7.905,04 miliar di akhir tahun 2015. Penurunan tersebut terutama dikontribusikan oleh 
pelunasan MTN Subordinasi Tahun 2009 dalam valas senilai ekuivalen Rp1.378,50 miliar yang telah 
jatuh tempo. Sementara komponen utang subordinasi lainnya yang diantaranya adalah: Obligasi 
Subordinasi Berkelanjutan II Tahap II senilai Rp700,00 miliar pada tanggal 24 Oktober 2014 dan tercatat 
di Bursa Efek Indonesia; dan MTN Subordinasi Tahun 2010 senilai Rp700,00 miliar belum akan jatuh 
tempo dalam waktu dekat.

Seluruh dana dari penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap II akan diperlakukan sebagai 
modal pelengkap (Tier 2) dan digunakan untuk membiayai aset produktif dalam rangka pengembangan 
usaha Perseroan.
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Ekuitas

Tabel berikut menunjukkan komposisi ekuitas Perseroan pada setiap tanggal posisi keuangan:

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 2015 31 Desember 2016

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Modal ditempatkan dan disetor penuh  1.818.122 3.125.134
Tambahan modal disetor - bersih  10.781.784 14.970.302
Modal dibayar dimuka - 1.500.000
Cadangan nilai wajar - bersih  (22.708) (23.665)
Bagian atas penghasilan komprehensif lain dari Entitas Asosiasi  62.147 5.284
Cadangan dividen yang belum diambil

pemegang saham  128 128
Cadangan revaluasi aset tetap  1.634.051 1.693.735
Saldo (defisit) laba

Telah ditentukan penggunaannya  363.624 363.624
Belum ditentukan penggunaannya  4.175.687 (2.344.945)

 18.812.835 19.289.597
Kepentingan non-pengendali  9 9
Jumlah ekuitas  18.812.844 19.289.606

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2016 dengan 31 Desember 2015

Jumlah ekuitas meningkat sebesar Rp476,76 miliar atau 2,5% menjadi sebesar Rp19.289,61 miliar 
dari Rp18.812,84 miliar di akhir tahun 2015. Peningkatan ini terutama berasal dari hasil penerbitan 
10.456.095.082 saham baru Kelas B dengan nilai nominal Rp125 per saham melalui PUT VII pada 
bulan Juni 2016 sehingga saldo modal ditempatkan dan disetor serta tambahan modal disetor 
bersih (agio) Perseroan pada akhir tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp5.495,53 miliar 
atau 43,6%. Selain itu, pada bulan Desember 2016, Perseroan menerima dana setoran modal dari 
pemegang saham utama sebesar Rp1,5 triliun. Peningkatan modal tersebut merupakan salah satu 
upaya Perseroan untuk memperkuat struktur permodalannya, dimana seluruh dana yang diperoleh 
dipergunakan untuk membiayai peningkatan Aset Produktif dalam rangka pengembangan usaha dan 
memperkuat permodalan. Namun, di sisi lain, saldo laba Perseroan juga mengalami defisit sebesar 
Rp2.344,95 miliar akibat kerugian selama tahun berjalan.

Pada 31 Desember 2016, KPMM Perseroan tercatat sebesar 15,6%, melebihi ketentuan yang ditetapkan 
OJK. Perseroan memiliki komitmen untuk menjaga tingkat KPMM yang efisien dan optimum yang 
sejalan dengan pertumbuhan bisnis dan mematuhi seluruh peraturan yang berlaku.

Berikut adalah grafik aset, liabilitas dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016:

(dalam jutaan Rupiah)
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5.6. Likuiditas

Sumber likuiditas internal Perseroan berasal dari kas dan cadangan likuiditas dalam bentuk instrumen 
keuangan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan obligasi pemerintah dan juga penempatan pada 
bank lain. Sedangkan sumber likuiditas eksternal Perseroan berasal dari penghimpunan DPK dari 
masyarakat, pinjaman likuiditas Bank Indonesia, interbank borrowing dan juga pemegang saham. Dari 
beberapa sumber tersebut, terdapat beberapa sumber likuiditas yang material yang belum digunakan 
(contingency purpose) seperti wholesale/interbank borrowing, intergroup borrowing dari SCB dan juga 
pinjaman likuditas Bank Indonesia.

Analisis arus kas

Tabel berikut menyajikan ringkasan arus kas Perseroan untuk masing-masing periode: 

(dalam jutaan Rupiah)
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember

2015 2016
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi  1.808.383 5.333.310 
Kas bersih yang (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas investasi  5.156.151 (9.495.423)
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas 

pendanaan  (1.665.949) 4.135.126 
(Penurunan) kenaikan bersih kas dan setara kas  5.298.585  (26.987)
Kas dan setara kas, awal tahun  18.359.640 24.145.117 
Pengaruh fluktuasi kurs mata uang asing pada kas dan setara kas  486.892  37.772 
Kas dan setara kas, akhir tahun  24.145.117 24.155.902 

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tahun 2016, Perseroan mencatat peningkatan 194,9% arus bersih yang diperoleh dari aktivitas 
operasi dari sebesar Rp1.808,38 miliar di tahun 2015 menjadi sebesar Rp5.333,31 miliar. Peningkatan 
tersebut berasal dari peningkatan penerimaan kas dari pembayaran kredit sebesar Rp16.240,90 miliar 
yang dikompensasi dengan penurunan penyaluran dana pihak ketiga sebesar Rp12.539,80 miliar.

Perseroan mencatat arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp9.495,42 miliar, 
sementara di tahun 2015 mencatat perolehan kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp5.156,15 
miliar. Penggunaan kas bersih untuk aktivitas investasi tersebut berasal dari aktivitas pembelian efek-
efek untuk tujuan investasi yang disaat bersamaan ada penjualan efek efek untuk tujuan investasi, 
sehingga terdapat net cash yang digunakan sebesar Rp14.562,44 miliar.

Perseroan mencatat arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp4.135,13 miliar di tahun 
2016, sementara di tahun 2015 Perseroan menggunakan arus kas untuk aktivitas pendanaan sebesar 
Rp1.665,95 miliar. Hal ini terutama disebabkan karena pada tahun 2016, Perseroan memperoleh 
penerimaan kas dari hasil PUT VII sebesar Rp5.499,91 miliar dan dana setoran modal dari kedua 
pemegang saham utama sebesar Rp1.500,00 miliar. Disaat bersamaan Perseroan melakukan 
pelunasan utang subordinasi dan obligasi yang diterbitkan masing-masing sebesar USD100,00 juta 
dan Rp672,00 miliar.

Secara total di tahun 2016 Perseroan mencatatkan penurunan bersih kas dan setara kas sebesar 
Rp26,99 miliar sebelum pengaruh fuktuasi kurs mata uang pada kas dan setara kas. Dengan naiknya 
nilai mata uang rupiah Perseroan mencatat pengaruh fluktuasi tersebut hingga sebesar Rp37,77 miliar, 
sehingga penurunan kas dan setara kas menjadi sebesar Rp10,78 miliar. Di akhir tahun, Perseroan 
mencatat nilai kas dan setara kas sebesar Rp24.155,90 miliar, naik dari Rp24.145,12 miliar di akhir 
tahun 2015.
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5.7. Prinsip-Prinsip Perbankan yang Sehat

Kecukupan modal

Perseroan telah menerapkan proses Internal Perhitungan Kecukupan Modal Minimum (ICAAP) sesuai 
dengan profil risiko Perseroan dan strategi untuk memelihara tingkat permodalan yang diperlukan 
dengan melibatkan partisipasi aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris. Penilaian kecukupan modal juga 
mencakup berbagai skenario kondisi stress secara hipotesis dengan memperhitungkan dampak dari 
berbagai asumsi skenario pertumbuhan PDB, nilai tukar, suku bunga, dan sebagainya.

Berikut adalah KPMM Perseroan secara konsolidasian dan sebagai entitas induk saja pada tanggal 
31 Desember 2015 dan 2016 sesuai peraturan yang berlaku:

(dalam jutaan Rupiah)
2015(1) 2016(2)

Konsolidasian Entitas Induk Konsolidasian Entitas Induk
Jumlah modal inti  15.606.337  15.261.117 13.919.797 13.563.430
Jumlah modal pelengkap  6.108.702  6.107.157 4.409.988 4.408.353
Jumlah modal  21.715.039  21.368.274 18.329.785 17.971.783
Aset Tertimbang Menurut 

Risiko
Risiko kredit  128.466.717 128.206.660 97.330.801 96.970.917
Risiko pasar  1.232.475  1.232.233 3.991.475 3.991.158
Risiko operasional  13.069.784  13.026.668 13.988.422 13.957.967

Jumlah Aset Tertimbang 
Menurut Risiko  142.768.976 142.465.561 115.310.698 114.920.042

Rasio KPMM(3) 15,2% 15,0% 15,9% 15,6%

Catatan:
(1) Efektif sejak tanggal 1 Januari 2015, komponen modal untuk KPMM dihitung berdasarkan PBI No. 15/12/PBI/2013 tanggal 

12 Desember 2013 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum.
(2) Efektif tanggal 26 September 2016, Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (“POJK No. 11/2016”) yang sebelumnya mencabut dan menggantikan PBI No. 
15/12/PBI/2013 telah dirubah dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Perubahan 
atas Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (“POJK No. 
34/2016”).

(3) Untuk tahun 2015, rasio KPMM yang diwajibkan untuk bank dengan profil risiko peringkat 2 adalah 9% sampai dengan 
kurang dari 10% sesuai PBI No. 15/12/PBI/2013, sedangkan untuk tahun 2016, rasio KPMM yang diwajibkan untuk profil 
risiko peringkat 3 adalah 10% sampai dengan kurang dari 11% sesuai POJK No. 34/2016.

Perseroan memiliki komitmen untuk menjaga tingkat KPMM pada level yang sehat dengan tetap 
memperhatikan prinsip kehati-hatian bank. Kebijakan dan strategi permodalan diarahkan untuk dapat: 
(i) menghitung permodalan Perseroan sesuai dengan profil risiko Perseroan dan ketentuan regulator; 
(ii) mengantisipasi serta mendukung kesempatan bisnis yang ada; (iii) mengoptimalkan struktur modal 
agar efisien; dan (iv) mengantisipasi setiap perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi kecukupan 
permodalan Perseroan. Per 31 Desember 2016, Perseroan secara entitas induk maupun konsolidasian 
memiliki tingkat permodalan dan rasio KPMM yang cukup dan melebihi ketentuan minimum yang 
ditetapkan oleh OJK. 
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Kualitas aset

Tabel berikut menyajikan kualitas aset yang dinilai berdasarkan rasio pada tanggal 31 Desember 2015 
dan 2016:

(dalam persentase)
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember

2015 2016
Aset produktif bermasalah dan aset non-produktif 

bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non-
produktif 1,7% 5,0%

Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 2,2% 6,3%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan

terhadap aset produktif 2,4% 7,7%
NPL - bruto 2,7% 8,8%
NPL - neto 1,4% 2,2%

Aset produktif terdiri atas giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-
efek, kredit, dan penyertaan saham. Aset non-produktif adalah aset yang memiliki potensi kerugian, 
antara lain dalam bentuk Agunan Yang Diambil Alih (“AYDA”), aset terbengkalai, rekening antar kantor 
dan suspense account.

Kualitas aset produktif digolongkan atas kolektibilitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, 
diragukan dan macet. Aset produktif dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus, sesuai 
dengan peraturan Bank Indonesia, digolongkan sebagai aset produktif tidak bermasalah. Sedangkan 
untuk aset produktif dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet digolongkan sebagai aset 
produktif bermasalah. Perseroan membentuk penyisihan kerugian penghapusan atas aset produktif 
dan non-produktif berdasarkan hasil penelaahan manajemen terhadap kualitas dari masing-masing 
aset produktif dan aset non produktif pada tanggal laporan posisi keuangan.

Pada tahun 2016, Perseroan mengalami kenaikan NPL bruto menjadi 8,8% dari 2,7% di akhir tahun 
2015 sebagai akibat dari memburuknya kualitas pembiayaan terhadap beberapa nasabah di sektor 
tertentu. Hal ini tidak terlepas dari kondisi pertumbuhan ekonomi nasional yang masih terbatas dan 
ekonomi global yang masih lemah sehinga membuat pasar ekspor produk komoditas primer melemah 
dan pelaku industri terkait mengalami kesulitan.

Rentabilitas

Tabel berikut menyajikan rasio rentabilitas pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016:

(dalam persentase)
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember

2015 2016
Imbal hasil aset (ROA) 0,2% (4,9%)
Imbal hasil ekuitas (ROE) 1,8% (38,3%)
Marjin pendapatan bunga bersih (NIM) 4,0% 3,9%
Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) 98,9% 150,8%

Rasio imbal hasil aset (“ROA”) mencerminkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan keuntungan 
dari aset yang dimiliki. Rasio ini dihitung berdasarkan laba sebelum pajak dibagi dengan rata-rata total 
aset Perseroan dalam periode yang sama. ROA Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-
tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 adalah masing-masing sebesar 0,2% dan negatif 4,9%. Penurunan 
ROA yang signifikan pada akhir tahun 2016 sejalan rugi bersih Perseroan akibat tingginya cadangan 
kerugian penurunan nilai kredit.
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Rasio imbal hasil ekuitas (“ROE”) digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam 
menghasilkan laba dari ekuitas yang dimiliki. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih setelah 
pajak penghasilan dengan rata-rata modal inti Perseroan dalam periode yang sama. ROE Perseroan 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 adalah masing-masing 
sebesar 1,8% dan negatif 38,3%. Penurunan ROE yang signifikan pada akhir tahun 2016 sejalan rugi 
bersih Perseroan akibat tingginya cadangan kerugian penurunan nilai kredit.

Rasio marjin pendapatan bunga bersih (NIM) digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam 
mengelola marjin pendapatan bunga dengan pertumbuhan Aset Produktif yang dikelola oleh Perseroan. 
NIM dihitung dengan membagi pendapatan bunga bersih dengan rata-rata Aset Produktif berbunga 
dalam periode yang sama. NIM untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 
016 adalah masing-masing sebesar 4,0% dan 3,9%. Di tahun 2015, Perseroan berhasil meningkatkan 
penghimpunan dana murah dalam bentuk giro dan tabungan sehingga NIM kembali naik pada tingkat 
4,0%. Pada tahun 2016, NIM berhasil dipertahankan di kisaran 3,9% sebagai wujud keberhasilan 
Perseroan untuk mengelola rata-rata tertimbang atas biaya dana ditengah menurunnya volume dan 
kualitas kredit dengan meningkatkan rasio CASA menjadi 46,6% dari 37,9% di tahun lalu, sekaligus 
mampu menjalankan pricing policy yang bersaing sesuai ketentuan dengan baik.

Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) adalah rasio untuk mengukur tingkat 
efisiensi yang dicapai. BOPO Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 
2015 dan 2016 adalah masing-masing sebesar 98,9% dan 150,8%. Pada tahun 2016, rasio BOPO 
meningkat signifikan seiring kenaikan pada beban pencadangan penurunan nilai kredit. Salah satu 
strategi prioritas Perseroan dalam jangka pendek ini adalah memperbaiki kualitas aset dengan harapan 
dapat memperbaiki rasio BOPO.

Likuiditas

Tabel berikut menyajikan rasio likuiditas pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016:

(dalam persentase)
31 Desember 2015 31 Desember 2016

Loan to Deposit Ratio (LDR) 87,8% 80,5%

Dalam kegiatan operasionalnya, pertumbuhan kredit senantiasa dilakukan berdasarkan asas perbankan 
yang sehat guna mengantisipasi agar tingkat pinjaman dengan jumlah DPK tetap dalam kriteria sehat 
berdasarkan peraturan Bank Indonesia. Rasio kredit yang diberikan terhadap simpanan merupakan 
rasio umum yang sering digunakan untuk pengukuran likuiditas dalam industri perbankan. LDR pada 
tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 adalah masing-masing sebesar 87,8% dan 80,5%. Rasio LDR 
pada tahun 2016 mengalami penurunan sejalan dengan penurunan permintaan kredit sebagai dampak 
dari kondisi keuangan dan bisnis yang kurang kondusif dan secara internal menajemen masih berfokus 
pada pengelolaan kredit bermasalah. Perseroan tetap dapat menjaga rasio ini pada tingkat yang sehat 
dengan tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana. 

Untuk menjaga tingkat LDR dalam rentang yang optimal dan menjadi bagian dari pemantauan risiko 
likuiditas, LDR dimonitor secara harian dan dilaporkan sampai kepada tingkat Direksi. Rapat Asset 
Liability Committee (“ALCO”) diadakan secara reguler setiap bulan dimana salah satunya adalah untuk 
memastikan bahwa LDR berada dalam tingkat yang optimum. 

Giro Wajib Minimum Rupiah

Dalam rangka menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengantisipasi berbagai potensi risiko yang 
muncul dari dinamika perekonomian, Bank Indonesia mewajibkan bank konvensional dan bank syariah 
memenuhi GWM sebesar persentase tertentu dari DPK. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 
15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah 
dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 18/3/
PBI/2016 dan terakhir dengan No. 18/4/PBI/2016, bank umum wajib memenuhi (i) GWM primer dalam 
Rupiah sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah; dan (ii) GWM sekunder dalam 
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Rupiah sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah. Lebih lanjut, bank devisa wajib memelihara 
GWM valuta asing dalam valuta asing sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam valuta asing. Bagi 
bank umum syariah dan Unit Usaha Syariah, berdasarkan Peraturan No. 15/16/PBI/2013 tanggal 24 
Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Syariah 
dan Unit Usaha Syariah, Bank Indonesia mewajibkan (i) GWM dalam Rupiah sebesar 5% (lima persen) 
dari DPK dalam Rupiah; dan (ii) GWM dalam valuta asing sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam 
valuta asing. 

Tabel berikut menyajikan rasio GWM Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016:

(dalam persentase)
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember

2015 2016
Konvensional
GWM utama - Rupiah 8,0% 6,6%
GWM sekunder - Rupiah 13,1% 25,6%
GWM LFR - Rupiah - 0,3%
GWM valuta asing 8,0% 8,4%
Syariah
GWM - Rupiah 6,3% 6,2%
GWM - valuta asing 2,3% 3,1%

Batas Maksimum Pemberian Kredit

Dalam rangka menghindari kegagalan usaha bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana, 
berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas 
Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 
8/13/PBI/2006, Bank Indonesia menetapkan pembatasan persentase penyediaan dana kepada satu 
pihak atau satu kelompok terhadap total modal yang dimiliki bank dengan ketentuan sebagai berikut: 
(i) penyediaan dana kepada pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank; (ii) penyediaan 
dana kepada 1 (satu) peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua 
puluh persen) dari modal bank; (iii) penyediaan dana kepada 1 (satu) kelompok peminjam yang bukan 
merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari modal bank; dan (iv) 
penyediaan dana kepada badan usaha milik negara untuk tujuan pembangunan dan mempengaruhi 
hajat hidup orang banyak ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari modal bank.

Perseroan berkomitmen untuk menjaga BMPK agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Pada 
tanggal 31 Desember 2015, Perseroan secara individu maupun konsolidasi telah memenuhi ketentuan 
BMPK baik untuk pihak berelasi maupun untuk pihak ketiga. Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan 
secara individu maupun konsolidasi telah memenuhi ketentuan BMPK untuk pihak ketiga. Untuk 
pihak berelasi, Perseroan mengalami pelampauan BMPK yang disebabkan karena penurunan modal 
Perseroan sebagai dampak dari kenaikan signifikan cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit 
yang diberikan pada akhir tahun 2016. Sehubungan dengan pelampauan BMPK tersebut, Perseroan 
berencana menempuh langkah-langkah penyelesaian yaitu (i) melakukan penambahan modal pada 
tahun 2017; dan (ii) menerima tambahan agunan tunai sebagai pengurang eksposur kepada pihak 
berelasi.
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5.8. Pembelian Barang Modal (Capital Expenditure) 

Tabel berikut ini menyajikan pembelian barang modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2015 dan 2016:

(dalam jutaan Rupiah)
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember

2015 2016
Bangunan 3.138 14.208
Perbaikan gedung sewa 21.315 12.044
Perabot dan peralatan kantor (termasuk perangkat keras

komputer) 81.511 59.509
Perangkat lunak 55.034 64.062
Jumlah 160.998 149.823

Sejalan dengan nilai-nilai yang ditanamkan Perseroan, Perseroan senantiasa mendorong pemikiran 
inovatif untuk meningkatkan cara kerja, membuatnya lebih mudah, lebih baik dan lebih cepat. Untuk 
terus mendukung nilai-nilai Perseroan, pembelian barang modal yang dilakukan Perseroan sebagian 
besar berupa pengembangan aplikasi dan peningkatan kapasitas infrastruktur untuk mendukung 
pengembangan bisnis yang diorientasikan pada tiga hal utama yaitu pengembangan delivery channel 
system, pengembangan core banking dan pengembangan sistem pendukung manajemen resiko sebagai 
dasar dalam pengambilan keputusan oleh manajemen. Pengembangan dan pengimplementasian 
sistem dan piranti lunak & keras juga dilakukan untuk memenuhi peraturan regulator. Selain itu, dalam 
meningkatkan kenyamanan nasabah, juga terdapat belanja modal untuk relokasi, perbaikan kantor 
cabang dan perbaikan gedung utama.

Perseroan memiliki perjanjian pembelian barang modal dengan pihak-pihak terkait seperti kontraktor, 
penyedia perangkat lunak, dan mekanik, dimana mereka sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan 
beberapa ketentuan dan syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak, termasuk ketentuan pengenaan 
denda atau ganti rugi dalam hal terjadi kelalaian. Perjanjian pembelian barang modal tersebut dilakukan 
dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat dan umumnya memiliki jangka waktu penyelesaian 
berkisar antara 1 – 3 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2016, bagian pembelian barang modal yang 
telah terealisasi dimana masih dalam proses penyelesaian (WIP) tercatat sebesar Rp22,56 miliar untuk 
aset tetap dan Rp158,14 miliar untuk aset takberwujud.

Sumber pendanaan untuk pembelian barang modal dibiayai dari dana internal aktivitas operasional 
Perseroan dan pembelian barang modal ini dikelola dan disetujui oleh manajemen Perseroan. 

Pembelian barang modal Perseroan diharapkan dapat memperluas jangkauan lending dan funding 
Perseroan, menambah besar volume lending dan funding Perseroan dengan tetap menunjung tinggi 
prinsip prudensialitas, juga menambah kenyamanan nasabah serta pegawai demi kinerja yang lebih 
baik di masa depan. Pembelian barang modal yang telah dilakukan terkait dengan bidang IT diharapkan 
dapat meningkatkan produktivitas di kapasitas layanan kepada nasabah termasuk e-channel services. 

5.9. Manajemen Risiko 

Penjelasan mengenai manajemen risiko Perseroan telah diuraikan pada Bab IX Kegiatan dan Prospek 
Usaha Perseroan Sub Bab 9.9 Manajemen Risiko, serta Catatan 3 atas laporan keuangan konsolidasian 
Perseroan dan Entitas Anak.
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VI.  FAKTOR RISIKO 

Investasi pada saham Perseroan mengandung sejumlah risiko. Sebelum mengambil keputusan investasi, 
para calon investor diharapkan untuk dapat membaca dan mempertimbangkan semua informasi yang 
terdapat dalam Prospektus ini, termasuk risiko-risiko yang dijelaskan di dalam bab ini. Risiko-risiko yang 
dijelaskan atau diungkapkan dibawah ini adalah tidak lengkap atau tidak komprehensif dalam kaitannya 
dengan seluruh risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas 
Anak maupun sehubungan dengan keputusan apapun untuk membeli, memiliki atau menjual saham 
Perseroan. Risiko dan faktor risiko yang dijelaskan dalam bab ini bukan merupakan sebuah daftar 
lengkap mengenai tantangan yang dihadapi oleh Perseroan dan Entitas Anak pada saat ini atau yang 
mungkin terjadi di masa depan. Risiko-risiko tambahan baik yang diketahui maupun yang tidak, mungkin 
di masa depan memberikan dampak material yang negatif pada kegiatan usaha, kondisi keuangan dan 
hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak. Harga pasar dari saham Perseroan dapat menurun karena 
risiko tersebut dan para calon investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh investasinya.

Risiko-risiko yang diungkapkan di bawah ini merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan dan Entitas 
Anak dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan 
Perseroan dan Entitas Anak, dimulai dari risiko utama: 

6.1. Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan dan Industri Perbankan

Di dalam menjalankan operasional perbankan, Perseroan senantiasa dihadapi oleh berbagai risiko 
yang dapat mempengaruhi potensi keuntungan yang akan dicapai. Hal tersebut adalah lumrah bagi 
suatu usaha. Namun sebagai suatu lembaga perbankan yang sehat tentunya Perseroan sudah harus 
lebih dini mendeteksi risiko yang akan dihadapinya dan mengoptimalkan tingkat keuntungan dari profil 
risikonya.

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya. Termasuk 
dalam risiko kredit yaitu risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko kredit akibat terkonsentrasinya 
penyediaan dana (risiko konsentrasi kredit), risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (counterparty 
credit risk), risiko kredit akibat kegagalan setelmen (settlement risk), dan risiko kredit akibat country risk.

Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Perseroan. Pemberian kredit merupakan 
sumber risiko kredit yang terbesar. Selain kredit, Perseroan menghadapi risiko kredit dari berbagai 
instrumen keuangan seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antar bank, transaksi pembiayaan 
perdagangan, transaksi nilai tukar dan derivatif serta kewajiban komitmen dan kontinjensi.

Apabila jumlah kredit yang tidak dapat dikembalikan memiliki nilai cukup material, termasuk eksekusi 
terhadap jaminan kredit yang bersangkutan (jika ada), maka hal tersebut akan menurunkan kinerja 
Perseroan dalam memperoleh laba dan akan mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan secara 
keseluruhan. 

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang 
jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat 
diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan.

Sebagian besar pendanaan Perseroan berasal dari dana masyarakat yang relatif bersifat jangka 
pendek seperti deposito, rekening giro dan tabungan, sedangkan kredit yang diberikan memiliki 
jangka waktu yang relatif lebih panjang. Perbedaan jangka waktu tersebut harus dikelola dengan 
baik. Ketidaksesuaian antara jangka waktu penghimpunan dana dari masyarakat dan jangka waktu 
penempatan dana berakibat pada ketiadaan sumber daya keuangan likuid untuk memenuhi kewajiban 
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kepada nasabah yang jatuh tempo, atau hanya dapat menggunakan sumber daya keuangan dengan 
biaya yang sangat tinggi. Selain itu risiko penarikan dana dalam jumlah yang sangat besar, antara lain 
sebagai akibat faktor internal Perseroan maupun faktor di luar kendali Perseroan seperti peristiwa sosial 
politik yang tidak menguntungkan, dapat menyebabkan Perseroan mengalami kesulitan likuiditas.

Risiko operasional

Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, 
kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi 
operasional Perseroan. Adapun jenis-jenis kejadian risiko operasional dapat digolongkan menjadi 
beberapa tipe kejadian seperti fraud internal, fraud eksternal, praktik ketenagakerjaan dan keselamatan 
lingkungan kerja, nasabah, produk dan praktek bisnis, kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis 
dan kegagalan sistem, serta kesalahan proses dan eksekusi, termasuk fraud yang timbul akibat aktivitas 
pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Apabila Perseroan tidak melakukan pengelolaan risiko operasional dengan baik, maka dapat 
menimbulkan kerugian finansial yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.

Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, 
akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. 
Risiko pasar Perseroan meliputi antara lain risiko suku bunga dan risiko nilai tukar. 

Risiko suku bunga adalah risiko kemungkinan turunnya pendapatan bunga bersih dan turunnya nilai 
ekonomi Perseroan termasuk penurunan nilai instrumen keuangan yang dimiliki sebagai akibat gejolak 
tingkat bunga di pasar uang. Komposisi portofolio Perseroan berupa aset, kewajiban dan rekening 
administratif memiliki tingkat suku bunga dan jangka waktu yang berbeda-beda, sehingga mempengaruhi 
kenaikan atau penurunan pendapatan bunga bersih. Lebih lanjut, terjadinya peningkatan atau penurunan 
tingkat bunga akan mempengaruhi aset maupun kewajiban Perseroan yang dapat berdampak pada 
menurunnya kinerja Perseroan.

Sebagai salah satu bank devisa, transaksi Perseroan tidak terlepas dari fluktuasi mata uang asing 
dari sisi aset maupun dari sisi kewajiban. Nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing 
dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, sehingga apabila Perseroan memiliki posisi terbuka dalam 
mata uang asing yang kurang menguntungkan akan menimbulkan kerugian yang berdampak negatif 
terhadap kinerja Perseroan.

Risiko hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko hukum 
dapat bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan 
yang dilakukan oleh Perseroan, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang 
menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan Perseroan menjadi tidak sesuai dengan ketentuan, 
dan proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Perseroan maupun Perseroan 
terhadap pihak ketiga.

Kegagalan Perseroan dalam menjaga dan melindungi kepentingan Perseroan dapat menimbulkan 
permasalahan dan tuntutan hukum di kemudian hari, yang berpotensi menimbulkan kerugian yang 
besar bagi Perseroan sehingga dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan.

Risiko reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan 
(stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan.
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Perseroan akan selalu berhubungan dengan stakeholder yang tentunya membutuhkan upaya 
yang memadai dalam berinteraksi dan berkomunikasi yang kemudian berpengaruh pada kepuasan 
stakeholder, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegagalan dalam mematuhi hukum dan 
peraturan yang berlaku juga dapat mempengaruhi bisnis dan reputasi Perseroan. Apabila terdapat 
ketidakpuasan stakeholder terhadap Perseroan, hal ini akan merugikan reputasi Perseroan dan 
selanjutnya mempengaruhi kinerja finansial dan operasional Perseroan secara material.

Risiko stratejik

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu 
keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, termasuk 
perubahan teknologi dan kelangkaan karyawan terampil.

Industri perbankan di Indonesia merupakan industri yang kompetitif dan Perseroan akan menghadapi 
persaingan yang cukup besar, antara lain, dari banyaknya bank yang telah mengalami restrukturisasi 
dan rekapitalisasi, bank asing, perusahaan jasa keuangan lainnya, aliansi strategis antara berbagai 
bank domestik dengan bank asing maupun pihak lain, serta berbagai produk dan jasa perbankan yang 
ditawarkan. Persaingan yang kompetitif mempengaruhi kemampuan Perseroan mempertahankan 
pangsa pasarnya di masa yang akan datang dalam penyaluran kredit, mendapatkan sumber pendanaan, 
yang berpengaruh pada pendapatan bunga serta berdampak kepada penurunan kinerja Perseroan.

Industri bank di Indonesia tumbuh secara kompetitif dan strategi pertumbuhan Perseroan akan bergantung 
pada kemampuannya untuk bersaing secara efektif. Selain dengan bank lainnya, Perseroan juga 
harus menghadapi kompetisi dengan perusahaan jasa finansial lainnya, seperti misalnya perusahaan 
pembiayaan (multifinance), perusahaan sekuritas yang menawarkan reksadana dan instrumen pasar 
modal, seperti obligasi dan saham yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum. Perseroan 
juga menghadapi tingginya persaingan usaha dengan institusi finansial lainnya baik asing maupun 
domestik yang menawarkan jasa dan produk yang lebih beragam daripada bank umum dan memiliki 
batas peminjaman yang lebih besar, sumber pendanaan yang lebih banyak ataupun neraca keuangan 
yang lebih kuat.

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat bersaing secara efektif, bahkan adanya peningkatan 
persaingan akan lebih menyulitkan Perseroan dalam usaha meningkatkan portofolio kredit dan 
simpanan, sehingga pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan, hasil operasi 
dan kondisi finansial Perseroan.

Risiko kepatuhan 

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan 
perundang-undangan dan ketentuan. Risiko kepatuhan dapat bersumber antara lain dari perilaku 
hukum yaitu perilaku atau aktivitas Perseroan yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan dan/
atau peraturan perundang-undangan dan perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas Perseroan 
yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum.

Industri perbankan memperoleh pengawasan yang ketat dari OJK dan Bank Indonesia mengingat sifat 
kegiatannya yang menyangkut penghimpunan dana masyarakat. Di samping itu, Perseroan juga berada 
di bawah pengawasan BEI. Perseroan juga harus tunduk pada peraturan perbankan dan perundangan 
relevan lainnya yang dari waktu ke waktu terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan perekonomian 
dan pasar komersial serta keuangan Indonesia. Perseroan sebagai perusahaan terbuka juga tunduk 
pada peraturan-peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia. Dalam rangka mengantisipasi dan 
menyikapi pembaharuan dan perubahan peraturan-peraturan tersebut, pihak manajemen dituntut untuk 
dapat melakukan penyesuaian. Kegagalan dalam melakukan penyesuaian berdampak pada kegiatan 
usaha dan kinerja Perseroan. 
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Risiko perekonomian

Kondisi makro ekonomi, baik nasional, regional maupun internasional sangat mempengaruhi kegiatan 
usaha perbankan. Gejolak nilai tukar, tingginya tingkat bunga dan inflasi serta rendahnya pertumbuhan 
ekonomi mempengaruhi kegiatan Perseroan, karena hal tersebut berdampak pada penurunan DPK dan 
kredit yang diberikan serta pendapatan dan beban bunga Perseroan.

Dalam hal kondisi perekonomian memburuk, banyak industri melakukan pemutusan hubungan kerja 
terhadap para karyawan dan buruhnya yang menyebabkan tingkat pengangguran meningkat, selanjutnya 
akan berpengaruh pada jumlah pangsa pasar yang ditargetkan oleh Perseroan yang sebagian besar 
adalah SME dan consumer banking (kredit konsumen). Apabila hal tersebut terus berlangsung, kegiatan 
operasional, likuiditas, dan kinerja usaha Perseroan akan terpengaruh secara negatif.

Risiko untuk mendapatkan tambahan modal

Sejalan dengan pertumbuhan usaha dan ketentuan untuk memenuhi rasio kecukupan modal atau 
KPMM, maka jumlah modal yang dimiliki oleh bank-bank di Indonesia, termasuk Perseroan, harus 
selalu ditingkatkan. Jika Perseroan tidak mampu mendapatkan tambahan modal yang dibutuhkan, 
rasio kecukupan modal Perseroan dapat berpotensi tidak memenuhi ketentuan minimum. Dalam hal 
Perseroan tidak memenuhi persyaratan kecukupan modal minimum, Perseroan harus meningkatkan 
tambahan modal, dan kemampuan Perseroan untuk meningkatkan tambahan modal mungkin terbatas. 

Dampak lebih lanjut dari ketidaktersediaan modal yang cukup bagi kinerja Perseroan adalah tidak dapat 
diimplementasikannya rencana bisnis dengan optimal, termasuk rencana pemberian kredit sehingga 
dapat menurunkan profitabilitas Perseroan.

Per tanggal 31 Desember 2016, rasio KPMM Perseroan dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko 
pasar dan risiko operasional sebagai entitas induk adalah sebesar 15,6% dan secara konsolidasian 
15,9%. 

6.2. Risiko Terkait Kegiatan Usaha Entitas Anak

Entitas Anak merupakan perusahaan pembiayaan dengan produk pembiayaan berupa joint financing 
dan anjak piutang. Terkait dengan karakteristik usahanya, maka risiko Entitas Anak yang signifikan 
adalah risiko kredit dan risiko operasional. Risiko lainnya, seperti risiko pasar, risiko likuiditas, risiko 
legal, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan relatif tidak signifkan dalam mempengaruhi 
profil risiko Entitas Anak secara keseluruhan. 

Selain itu, ditinjau dari aspek total aset dan portofolionya yang relatif kecil terhadap Perseroan, maka 
pengaruh dari risiko usaha Entitas Anak terhadap Perseroan dan secara konsolidasi adalah tidak 
material.

Risiko kredit

Risiko kredit Entitas Anak berasal dari portofolio kredit ritel, di mana apabila terjadi penurunan kualitas 
kredit maka akan berdampak pada kinerja keuangan Entitas Anak.

Risiko operasional

Risiko operasional dapat berasal dari berbagai aspek pada Entitas Anak, sumber daya manusia, 
teknologi, kebijakan, prosedur dan faktor eksternal. Apabila Perseroan tidak melakukan pengelolaan 
risiko operasional dengan baik, maka dapat menimbulkan kerugian finansial yang dapat mempengaruhi 
kinerja keuangan Entitas Anak.
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Risiko pasar

Risiko pasar Entitas Anak sangat terbatas, mengingat Entitas Anak tidak melakukan aktivitas trading dan 
tidak memiliki pembiayaan atau sumber pendanaan dalam mata uang asing. Tingkat risiko suku bunga 
Banking Book juga sangat terbatas, karena pemberian kredit dengan suku bunga tetap disesuaikan 
dengan sumber pendanaan internal (termasuk modal) yang dapat dianggap memiliki tingkat beban 
bunga tetap.

Risiko likuiditas

Sesuai dengan kebijakan likuiditas Entitas Anak bahwa pembiayaan kredit disesuaikan (match) dengan 
sumber pendanaan. Oleh karena itu, risiko likuiditas Entitas Anak sangat kecil/terbatas.

Risiko hukum

Risiko hukum dapat berasal dari tuntutan hukum yang diajukan kepada Entitas Anak akibat kelemahan 
dalam kontrak dan perjanjian dengan pihak lain. Apabila terdapat tuntutan hukum dalam skala besar, 
dapat mempengaruhi kinerja dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial Entitas anak.

Risiko reputasi

Entitas Anak akan selalu berhubungan dengan stakeholder yang tentunya membutuhkan upaya 
yang memadai dalam berinteraksi dan berkomunikasi yang kemudian berpengaruh pada kepuasan 
stakeholder, baik secara langsung maupun tidak langsung. Apabila terdapat ketidakpuasan stakeholder 
terhadap Entitas Anak, hal ini akan merugikan reputasi Perseroan dan Entitas Anak secara keseluruhan 
dan selanjutnya dapat mempengaruhi kinerja finansial dan operasional Perseroan secara material. 

Risiko stratejik

Industri pembiayaan di Indonesia merupakan industri yang kompetitif dan Entitas Anak akan 
menghadapi persaingan yang cukup besar, antara lain, dari banyaknya perusahaan pembiayaan dan 
jasa keuangan lainnya, serta berbagai produk dan jasa keuangan yang ditawarkan. Persaingan yang 
kompetitif mempengaruhi kemampuan Entitas Anak mempertahankan pangsa pasarnya di masa yang 
akan datang dalam penyaluran kredit, yang berpengaruh pada pendapatan bunga serta berdampak 
pada penurunan kinerja Entitas Anak.

Risiko kepatuhan

Industri pembiayaan memperoleh pengawasan dari OJK dan terkait aktivitas pembiayaan joint financing 
dan anjak piutang, maka Entitas Anak harus mengikuti ketentuan Bank Indonesia dan OJK. Entitas 
Anak juga harus tunduk pada peraturan dan perundangan relevan lainnya yang dari waktu ke waktu 
terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan perekonomian dan pasar komersial serta keuangan 
Indonesia. Dalam rangka mengantisipasi dan menyikapi pembaharuan dan perubahan peraturan-
peraturan tersebut, pihak manajemen dituntut untuk dapat melakukan penyesuaian. Kegagalan dalam 
melakukan penyesuaian berdampak pada kegiatan usaha dan kinerja Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA FAKTOR RISIKO YANG 
MATERIAL YANG BERKAITAN TERHADAP PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 
DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN 
BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA 
KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.
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VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN 
AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap posisi dan kinerja 
keuangan Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen 
tertanggal 20 April 2017 yang perlu diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan 
Entitas Anak untuk tahun berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (penanggung jawab: Kusumaningsih Angkawijaya, CPA) 
dengan pendapat wajar tanpa modifikasian selain hal sebagai berikut:

Pada tanggal 2 Mei 2017, Perseroan telah menerima sisa pembayaran dari CVI CVF III LUX Master 
SARL sehubungan dengan penjualan kredit bermasalah Tranche 1. Penjelasan lebih lengkap mengenai 
transaksi ini dapat dilihat pada subbab Perjanjian-Perjanjian Penting Perseroan dengan Pihak Ketiga 
dalam Prospektus ini.
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VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN 
USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK 
USAHA

8.1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan di Indonesia dengan Akta Pendirian No.228 tanggal 17 Desember 1954 yang dibuat 
di hadapan Eliza Pondaag, S.H., selaku pengganti dari Raden Mas Soerojo, S.H., Notaris di Jakarta. 
Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan keputusan No.J.A.5/2/2 
tanggal 4 Januari 1955, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dengan No.123 tanggal 15 
Januari 1955 dan diumumkan dalam Tambahan No.292 pada Berita Negara Republik Indonesia No.22 
tanggal 18 Maret 1955.

Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Januari 1955. Sesuai dengan pasal 3 
Anggaran Dasarnya, Perseroan beroperasi sebagai bank umum. Perseroan memperoleh izin usaha 
sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.19371/U.M.II tanggal 19 
Februari 1957. Perseroan juga memperoleh izin untuk menjalankan aktivitas sebagai bank devisa 
dan bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah masing-masing berdasarkan Surat 
Keputusan Dewan Moneter Bank Indonesia No.Sekr/D.M./97 tanggal 8 Mei 1956 dan Surat Direktorat 
Perbankan Syariah No.6/1082/DPbS tanggal 5 Oktober 2004.

Pada tanggal 15 Januari 1990, berdasarkan Izin Menteri Keuangan No.SI-070/SHM/MK.10/1989 
tertanggal 2 Desember 1989, saham Perseroan sejumlah 3.999.000 saham dengan jumlah nilai nominal 
Rp3.999 juta, telah ditawarkan melalui Penawaran Umum Saham Perdana kepada masyarakat dan 
telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (kedua bursa ini telah digabung dan sekarang 
bernama BEI). Perseroan selanjutnya telah melakukan beberapa kali pencatatan saham dengan 
kronologis sebagai berikut:

Keterangan Tanggal Pencatatan Jumlah Saham 
yang Diterbitkan Total Saham

Penawaran Umum Saham Perdana PT Bank Bali Tbk. 15 Januari 1990 3.999.000 3.999.000
PUT I PT Bank Bali Tbk. 10 September 1990 15.508.000 19.507.000
Pencatatan Saham Pendiri PT Bank Bali Tbk. 14 Nopember 1990 42.525.000 62.032.000
Pencatatan Saham Bonus PT Bank Bali Tbk. 8 September 1992 124.064.000 186.096.000
PUT II PT Bank Bali Tbk. 17 Juli 1995 65.133.600 251.229.600
Konversi Waran PT Bank Bali Tbk. 18 Maret 1996 - 1.434.230 252.663.830

20 Maret 1998
Perubahan Nilai Saham PT Bank Bali Tbk. 27 Oktober 1997 252.603.830 505.267.660
Penerbitan Saham Bonus PT Bank Bali Tbk. 25 Agustus 1998 166.738.173 672.005.833
PUT III Dalam Rangka Rekapitalisasi PT Bank Bali Tbk. 20 September 2000 66.528.577.467 67.200.583.300
Penggabungan lima bank menjadi PT Bank Permata Tbk. 27 September 2002 126.377.564.775 193.578.148.075
Penambahan Modal Tanpa HMETD 8 Juni 2004 25 193.578.148.100
Penggabungan Nilai Nominal 8 Juni 2004 7.743.125.924
PUT IV 18 Nopember 2010 1.290.520.987 9.033.646.911
PUT V 6 Desember 2012 1.642.481.256 10.676.128.167
PUT VI 24 Januari 2014 1.207.706.806 11.883.834.973
PUT VII 2 Juni 2016 10.456.095.082 22.339.930.055
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Sejak pelaksanaan PUT VII, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan 
Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 37 tanggal 15 Juni 2016, dibuat di hadapan Aryanti 
Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“Akta 37/2016”), para pemegang saham menyetujui 
perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 2, sehubungan dengan modal. Akta 37/2016 telah diberitahukan 
kepada Menkumham dan telah dicatat dalam database Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-
AH.01.03-0060673 tanggal 24 Juni 2016, perubahan tersebut belum didaftarkan di Kantor Pendaftaran 
Perusahaan Kota Jakarta Selatan dan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah  
No. AHU-0078341.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 24 Juni 2016.

Dalam rangka PUT VIII, Anggaran Dasar Perseroan diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan 
Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 78 tanggal 29 Maret 2017, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, 
S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“Akta 78/2017”), para pemegang saham menyetujui perubahan 
ketentuan Pasal 4 ayat 1 sehubungan dengan peningkatan modal dasar. Akta 78/2017 telah memperoleh 
persetujuan Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0007712.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 3 April 
2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0043148.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 
3 April 2017.

Per 31 Desember 2016, Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 55 kantor cabang (termasuk 13 kantor 
cabang syariah), 253 kantor cabang pembantu (termasuk 3 kantor cabang pembantu syariah) dan  
312 kantor layanan syariah (sharia office channelling), 22 kantor kas (termasuk 1 kantor kas syariah), 
22 kas keliling/mobil, 6 poin pembayaran, dan 1.008 jaringan ATM yang tersebar di seluruh Indonesia.

Untuk mendukung pengembangan bisnis Perseroan khususnya kegiatan penyaluran dana, Perseroan 
telah melakukan penyertaan langsung pada 2 (dua) perusahaan pembiayaan konsumen, sebagai 
berikut :

Nama Perusahaan
Tahun Mulai 

Operasi 
Komersial

Tahun Mulai 
Penyertaan

Bidang 
Usaha

Tempat 
Kedudukan

Presentase 
Kepemilikan

Entitas Anak
PT Sahabat Finansial Keluarga (dahulu  

PT GE Finance Indonesia) 1994 2010 Pembiayaan 
Konsumen Jakarta 99,998%

Entitas Asosiasi

PT Astra Sedaya Finance 1982 2013 Pembiayaan 
Konsumen Jakarta 25,0%

8.2. PERKEMBANGAN STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sejak PUT VII:

Tahun 2016

Berdasarkan Akta 37/2016, Perseroan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Saham Kelas B 
dari 11.856.954.739 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.482.119.342.375 menjadi 
22.313.049.821 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.789.131.227.625 dengan 
mengeluarkan sebanyak 10.456.095.082 saham baru dengan nilai nominal seluruhnya sebesar 
Rp1.307.011.885.250 dalam rangka PUT VII juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan 
Anggaran Dasar No. 80 tanggal 24 April 2015 dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris 
di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-
AH.01.03-0929311 tanggal 4 Mei 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah 
No.AHU-3500453.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 4 Mei 2015 (“Akta 80/2015”), struktur permodalan dan 
susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
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Keterangan
Nilai Nominal Rp12.500 per saham untuk Saham Kelas A

Nilai Nominal Rp125 per saham untuk Saham Kelas B
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar
Saham Kelas A 26.880.234 336.002.925.000 0,06
Saham Kelas B 42.111.976.600 5.263.997.075.000 99,94
Jumlah Modal Dasar 42.138.856.834 5.600.000.000.000 100,00
Modal Ditempatkan & Disetor
Saham Kelas A
 Masyarakat 26.880.234 336.002.925.000 0,12
Saham Kelas B
 PT Astra International Tbk. 9.954.569.331(1) 1.244.321.166.375 44,56
 Standard Chartered Bank 9.954.569.331 1.244.321.166.375 44,56
 Masyarakat 2.403.911.159 300.488.894.875 10,76
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor 22.339.930.055 3.125.134.152.625 100,00
Saham Dalam Portepel
Saham Kelas A - - -
Saham Kelas B 19.798.926.779 2.474.865.847.375 100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel 19.798.926.779 2.474.865.847.375 100,0

Catatan:
(1)  termasuk kepemilikan sebesar 1% yang tidak dicatatkan

Tahun 2017

Berdasarkan Akta 37/2016 dan DPS tanggal 31 Maret 2017, struktur permodalan dan susunan 
pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan
Nilai Nominal Rp12.500 per saham untuk Saham Kelas A

Nilai Nominal Rp125 per saham untuk Saham Kelas B
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar
Saham Kelas A 26.880.234 336.002.925.000 0,06
Saham Kelas B 42.111.976.600 5.263.997.075.000 99,94
Jumlah Modal Dasar 42.138.856.834 5.600.000.000.000 100,00
Modal Ditempatkan & Disetor
Saham Kelas A
 Masyarakat 26.880.234 336.002.925.000 0,12
Saham Kelas B
 PT Astra International Tbk. 9.954.569.331(1) 1.244.321.166.375 44,56
 Standard Chartered Bank 9.954.569.331 1.244.321.166.375 44,56
 Masyarakat 2.403.911.159 300.488.894.875 10,76
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor 22.339.930.055 3.125.134.152.625 100,00
Saham Dalam Portepel
Saham Kelas A - - -
Saham Kelas B 19.798.926.779 2.474.865.847.375 100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel 19.798.926.779 2.474.865.847.375 100,0

Catatan:
(1)  termasuk kepemilikan sebesar 1% yang tidak dicatatkan
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Berdasarkan Akta 78/2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan 
modal dasar Saham Kelas B dari 42.111.976.600 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar 
Rp5.263.997.075.000 menjadi 97.311.976.600 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar 
Rp12.163.997.075.000 dengan mengeluarkan sebanyak 55.200.000.000 saham baru dengan nilai 
nominal seluruhnya sebesar Rp6.900.000.000.000, sehingga struktur permodalan Perseroan terakhir 
pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan
Nilai Nominal Rp12.500 per saham untuk Saham Kelas A

Nilai Nominal Rp125 per saham untuk Saham Kelas B
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar
Saham Kelas A 26.880.234 336.002.925.000 0,03
Saham Kelas B 97.311.976.600 12.163.997.075.000 99,97
Jumlah Modal Dasar 97.338.856.834 12.500.000.000.000 100,00
Modal Ditempatkan & Disetor
Saham Kelas A
 Masyarakat 26.880.234 336.002.925.000 0,12
Saham Kelas B
 PT Astra International Tbk. 9.954.569.331(1) 1.244.321.166.375 44,56
 Standard Chartered Bank 9.954.569.331 1.244.321.166.375 44,56
 Masyarakat 2.403.911.159 300.488.894.875 10,76
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor 22.339.930.055 3.125.134.152.625 100,00
Saham Dalam Portepel
Saham Kelas A - - -
Saham Kelas B 74.998.926.779 9.374.865.847.375 100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel 74.998.926.779 9.374.865.847.375 100,00

Catatan:
(1)  termasuk kepemilikan sebesar 1% yang tidak dicatatkan

8.3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 79 tanggal 29 Maret 2017, dibuat di hadapan 
Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham 
berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0123489 tanggal 3 April 2017, dan telah didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan No.AHU-0043432.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 3 April 2017 juncto Akta Pernyataan 
Keputusan Rapat No. 65 tanggal 27 April 2017, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di 
Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU AH.01.03-
0133210 tanggal 4 Mei 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0057735. 
AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 4 Mei 2017, juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 51 tanggal 
17 Mei 2017, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah 
diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0137809 tanggal 19 Mei 
2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0064576. AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 
19 Mei 2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini 
diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Sebastian Ramon Arcuri 
Wakil Komisaris Utama :  Suparno Djasmin 
Komisaris Independen :  Lukita Dinarsyah Tuwo
Komisaris Independen :  David Allen Worth
Komisaris Independen :  Doktor Insinyur Ignatius Supomo
Komisaris Independen :  Tony Prasetiantono
Komisaris :  Mark Spencer Greenberg
Komisaris :  Ian Charles Anderson 
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Direksi 
Direktur Utama : Ridha Djuanda Muliawibawa Wirakusumah
Wakil Direktur Utama :  Julian Loong Choon Fong
Direktur Kepatuhan (merangkap Direktur Independen)  :  Mirah Dewi Wiryoatmodjo
Direktur  : Indri Koesindrijastoeti Hidayat
Direktur  : Bianto Surodjo
Direktur  : Abdy Dharma Salimin
Direktur  : Loh Tee Boon
Direktur  : Lea Setianti Kusumawijaya 
Direktur  : Darwin Wibowo 
Direktur Unit Usaha Syariah : Achmad Kusna Permana

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi 
Perseroan tersebut di atas masing-masing telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 
tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan 
telah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test), 
kecuali Suparno Djasmin sebagai Wakil Komisaris Utama, Ian Charles Anderson sebagai Komisaris, 
dan Darwin Wibowo sebagai Direktur yang saat ini sedang dalam proses penilaian kemampuan dan 
kepatutan oleh OJK.

Para anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 
terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS 
tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang 
masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. Komisaris Independen yang telah menjabat 
selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkap kembali pada periode selanjutnya sepanjang 
Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

Dewan Komisaris

Sebastian Ramon Arcuri
Komisaris Utama

Warga Negara Argentina. 45 tahun. 

Diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan sesuai keputusan RUPS tahunan 
Perseroan tanggal 29 Maret 2017. 

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Regional Head for Retail Clients - ASEAN & 
South Asia di Standard Chartered Bank Ltd., Singapura (sejak Juli 2014), dengan 
wilayah meliputi Singapura, India, Bangladesh, Malaysia, Indonesia, Thailand, 
Vietnam, Brunei, Sri Lanka, dan Nepal. 

Beliau memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman perbankan internasional. Sebelum 
berkarir di Standard Chartered Bank, beliau bekerja di HSBC, Brasil menjabat 
sebagai Executive Director dan Head of Retail Banking & Wealth Management, 
dan President di HSBC Insurance (2010- 2014). Beliau juga membangun berbagai 
bisnis untuk HSBC di Asia. Di Singapura, beliau menjabat sebagai Country Head 
of Personal Financial Services & Regional Head of Offshore Banking untuk Asia 
Tenggara (2008-2010), sebagai Country Head of Personal Financial Services di 
Korea (2006-2008), Head of Premier & Regional Offshore Banking di Singapura 
(2004-2006), Vice President Distribution and Premier di Filipina (2001-2004), 
Assistant Vice President Strategy and Planning di Argentina (1997-2001). 
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Memperoleh gelar Bachelor dari University of Buenos Aires, Argentina, bidang 
human resources, pada tahun 1995 dan Masters of Business Administration dari 
Instituto para el Desarrollo Empresarial Argentino, Argentina, bidang business 
administration, pada tahun 1997. 

Suparno Djasmin
Wakil Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia. 55 tahun.

Diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan sesuai hasil RUPS tahunan 
Perseroan tanggal 29 Maret 2017. 

Bergabung dengan Grup Astra sejak tahun 1987 dan saat ini menjabat sebagai 
Direktur Astra. Beliau juga menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Federal 
International Finance (sejak tahun 2016), Komisaris PT Asuransi Astra Buana 
(sejak tahun 2016), Komisaris PT Serasi Autoraya (sejak tahun 2015), dan Wakil 
Komisaris Utama di ASF.

Memperoleh gelar Sarjana dari Institut Pertanian Bogor, jurusan teknologi pangan 
dan gizi, pada tahun 1986.

Lukita Dinarsyah Tuwo
Komisaris Independen 

Warga Negara Indonesia. 55 tahun. 

Diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan sesuai hasil RUPSLB 
Perseroan tanggal 31 Oktober 2002, dan diangkat kembali terakhir berdasarkan 
RUPS tahunan tanggal 23 April 2014. 

Beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Executive Kementerian Koordinator 
Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Desember 2014-sekarang). Beliau 
memulai karir profesionalnya pada tahun 1986 sampai 1987 di PT Unilever 
Indonesia sebagai Management Trainee, Production Planner, Elida Gibbs 
Division. Bergabung di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (“Bappenas”) 
tahun 1987-1998 sebagai Staf Biro Perencanaan Makro & Studi Kuantitatif, 
dan diangkat sebagai Direktur Neraca Pembayaran & Kerjasama Ekonomi 
Internasional (1998–2005). Sebagai Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional Bidang Pendanaan Pembangunan di Bappenas (2005-2010) dan 
terakhir menjabat sebagai Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional 
di Bappenas (2010-2014). Serta bergabung sebagai anggota Sekretariat Komite 
Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dari tahun 2000-2002 dan menjabat sebagai 
Sekretaris Komite (2002-2006). 

Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung, jurusan 
teknik industri, pada tahun 1985, gelar Master of Arts dari Vanderbilt University 
di Nashville, Tennessee, Amerika Serikat, jurusan ekonomi, pada tahun 1992 
dan gelar Doctorate of Philosophy atau Ph.D dari University of Illinois, Urbana-
Champaign, Illinois, Amerika Serikat, jurusan ekonomi, pada tahun 1998.
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David Allen Worth
Komisaris Independen

Warga Negara Amerika Serikat. 55 tahun. 

Diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan sesuai hasil RUPSLB 
Perseroan tanggal 12 Agustus 2009, dan diangkat kembali terakhir berdasarkan 
RUPS tahunan tanggal 23 April 2014. 

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Komisaris Perseroan sesuai hasil RUPSLB 
Perseroan tanggal 17 Oktober 2006. Beliau memulai karir profesionalnya di First 
Interstate Bank di Los Angeles, California (1986-1988) sebagai Financial Analyst 
dan selanjutnya sebagai Interest Rate Derivatives Trader. Kemudian bergabung 
dengan Standard Chartered Bank, Hong Kong pada tahun 1993 dan sejak saat 
itu memegang berbagai posisi, termasuk Head of Asian Interest Rate Derivatives 
Trading (1993-1995), Group Head of Financial Engineering and Interest Rate 
Derivatives (1995-1998), Group Head of Global Products (1998-2001) dan 
Group Head of Capital Markets (2001-2006). Selama masa kerjanya di Standard 
Chartered Bank, beliau bertanggung jawab mempelopori pertumbuhan usaha 
Standard Chartered Bank di bidang currency interest rate derivatives, fixed 
income, credit derivatives dan asset securitization di seluruh dunia. 

Saat ini beliau memberikan pembinaan eksekutif untuk para CEO dan direksi 
perusahaan serta jasa penasehat keuangan, termasuk penggalangan dana 
dan penasehat risiko untuk perusahaan di Asia Tenggara. Beliau juga menjabat 
sebagai Non-Executive Director of Sentosa Capital, Asia Hedge Credit Fund, 
yang berdomisili di Singapura.

Memperoleh gelar Master of Business Administration dari Rice University, Amerika 
Serikat pada tahun 1986 dan gelar Bachelor of Science di bidang foreign service 
dari Georgetown University, Amerika Serikat pada tahun 1983.

Doktor Insinyur Ignatius Supomo
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia. 68 tahun.

Diangkat sebagai Komisaris Perseroan sesuai hasil RUPSLB Perseroan tanggal 
29 Agustus 2008, dan diangkat kembali terakhir berdasarkan RUPS tahunan 
tanggal 23 April 2014. 

Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau menjabat sebagai Managing 
Director & Senior Executive Vice President PT Bank Negara Indonesia (Persero) 
Tbk. (2003-2008), Senior Executive Vice President PT Bank Mandiri (Persero) 
Tbk. (1999-2003), dan Managing Director PT Bank Dagang Negara (1998-
1999). Selama tahun 1974-1998 beliau telah menempati beberapa posisi di 
PT Bank Dagang Negara. Beliau juga menjabat sebagai Direktur di Lembaga 
Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) (2010-2015). 

Saat ini beliau merupakan Certified Assessor pada Lembaga Sertifikasi Profesi 
Perbankan (LSPP), Certified Trainer di Indonesian Institute for Corporate 
Directorship (IICD), dan Senior Advisor Yayasan Indonesia Quality Award (IQA). 
Selain itu, beliau juga aktif sebagai pengurus organisasi profesi: Ikatan Sarjana 
Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Bankers Association 
for Risk Management (BaRa). 
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Memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, 
Yogyakarta, jurusan pertanian, pada tahun 1974, serta gelar Master of Arts, 
jurusan ekonomi, pada tahun 1985 dan Doctorate of Philosophy atau Ph.D, 
jurusan ekonomi, pada tahun 1988, keduanya di bidang ekonomi dari University 
of Colorado, Amerika Serikat.

Tony Prasetiantono 
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia. 54 tahun. 

Diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan sesuai keputusan RUPS 
tahunan Perseroan tanggal 27 April 2010, dan diangkat kembali terakhir 
berdasarkan RUPS tahunan tanggal 23 April 2014. 

Saat ini beliau adalah dosen senior di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 
Universitas Gadjah Mada, dan Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan 
Publik di Universitas Gadjah Mada (Maret 2009-sekarang). Sebelumnya, beliau 
menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 
(2003-2005), Komisaris Utama pada PT BPR Bhakti Daya Ekonomi (2006-2011), 
Chief Economist di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2006-2010), dan 
anggota Komite Informasi pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (2010-
2011). 

Memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, jurusan 
ekonomi, pada tahun 1986, Master of Science dari University of Pennsylvania, 
Philadelphia, Amerika Serikat, bidang international development, pada tahun 
1991, dan Doctorate of Philosophy atau Ph.D dari Crawford School of Economics 
and Government, Australian National University, Canberra, Australia, bidang 
public policy, pada tahun 2005.

Mark Spencer Greenberg
Komisaris

Warga Negara Inggris. 47 tahun. 

Ditunjuk sebagai Komisaris Perseroan sesuai hasil RUPS tahunan Perseroan 
tanggal 15 Mei 2007 dan diangkat kembali terakhir berdasarkan RUPS tahunan 
tanggal 23 April 2014. 

Saat ini, beliau juga menjabat Group Strategy Director Jardine Matheson Holdings 
Ltd. dan Direktur Jardine Matheson Ltd., Dairy Farm, Hongkong Land, Jardine 
Cycle & Carriage, Mandarin Oriental, serta Komisaris Astra. Beliau memulai karir 
di Dresdner Kleinwort Wasserstein, London, pada Graduate Programme (1990), 
sebelum bergabung pada bagian Capital Markets (1991-1994) dan Corporate 
Finance & Origination (1995-2000). Selama berkarir di Dresdner Kleinwort 
Wasserstein, beliau telah menempati posisi penting yaitu sebagai Head of Global 
Energy & Utilities Sector (2000-2004) dan Head of UK (2004-2005), keduanya 
pada bagian Corporate Finance & Origination, serta Member of Management 
Committee (2000-2006). 

Memperoleh gelar Master of Arts dari Oxford University, bidang modern history, 
pada tahun 1990.
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Ian Charles Anderson
Komisaris 

Warga Negara Inggris. 44 tahun. 

Diangkat sebagai Komisaris Perseroan sesuai keputusan RUPS tahunan 
Perseroan tanggal 29 Maret 2017. 

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Regional Chief Risk Officer, ASEAN & 
South Asia Standard Chartered Bank, Singapura (sejak tahun 2016). 

Sebelum berkarir di Standard Chartered Bank, beliau bekerja sebagai Managing 
Director, Asia Pacific & Japan Head – Institutional Recovery Management di 
Citibank, Hong Kong (2006-2009), Director of Institutional Recovery Management 
di Citibank, Inggris (2002-2006), dan Credit Analyst di Royal Bank of Canada, 
Inggris dan Kanada (1994-1995). Selain berkarir di dunia perbankan, beliau 
pernah berkarir sebagai Partner, London Debt Advisory & Restructuring di 
PricewaterhouseCoopers, Inggris (2009-2014) dan Vice President, Special 
Credit Situations di Morgan Stanley, Inggris (1999-2002).

Memperoleh gelar Bachelor of Arts di jurusan ekonomi dari Lancester University, 
Inggris, pada tahun 1990 dan Masters of Arts di bidang international banking and 
finance dari Reading University, Inggris, pada tahun 1993.

Direksi

Ridha Djuanda Muliawibawa Wirakusumah
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia. 53 tahun. 

Diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan sesuai hasil RUPSLB tanggal 13 
Desember 2016. 

Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau pernah menduduki beberapa 
jabatan senior manajemen, yaitu Managing Partner di DNB Consulting and 
Investments, Hong Kong (2014-2016), Komisaris dan Ketua Komite Audit PT 
Austindo Nusantara Jaya Tbk. (2014-2016), Komisaris di Postcard and Tag Ltd., 
Hong Kong (2015-2016), Komisaris dan anggota Komite Manajemen Risiko di 
PT Bayan Resources Tbk. (2016) dan Direktur Utama PT Maybank Indonesia 
Tbk. (dahulu PT Bank International Indonesia) (2009-2011).

Posisi penting lainnya yang pernah dijabat oleh beliau antara lain sebagai 
Komisaris di PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk. (2013-2016), Direktur di KKR, Hong 
Kong (2011-2014), President and Chief of Executive Officer AIG Consumer 
Finance, Hong Kong (2006-2008), Banking Head Asia Pacific serta President 
and Chief of Executive Officer Asia Pacific di General Electric Consumer Group 
Company (1995-2006), Head of Corporate Finance di Bankers Trust, Jakarta 
(1994-1995), dan Vice President of Corporate Banking Group Head di Citibank, 
Jakarta (1987-1994).

Memperoleh gelar Bachelor of Science, jurusan electrical engineering, pada 
tahun 1985 dan Master of Business Administration pada tahun 1987, keduanya 
dari Ohio University, Amerika Serikat dan Doctorate in Business Administration 
dari City University, Hong Kong, bidang banking management, pada tahun 2016. 
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Beliau juga telah menyelesaikan Advanced Management Program dari University 
of California Berkeley-Haas School Business, Amerika Serikat, pada tahun 2009. 

Julian Loong Choon Fong
Wakil Direktur Utama

Warga Negara Kanada. 66 tahun. 

Diangkat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sesuai hasil RUPS Tahunan 
Perseroan tanggal 24 April 2015 dan efektif diangkat pada 7 September 2015. 

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Chief Financial Officer Asia and Global 
Head, Finance, Regions Standard Chartered Bank serta sebagai Non-Executive 
Director Standard Chartered Bank Hong Kong Ltd. dan Standard Chartered Bank 
China Ltd., Chairman di Prime Credit Hong Kong Ltd. Beliau pernah menjabat 
sebagai Direktur di Asia Commercial Bank, Vietnam (2006-2015) dan Direktur di 
Hong Kong Note Printing Company Ltd. (2000-2011).

Beliau pernah menjabat berbagai posisi di Standard Chartered Bank Hong Kong 
yaitu CFO Asia and Global Head Country Finance (2010-2014), Executive Director 
and CFO SCBHKL, China dan North East Asia (2004-2009). Beliau menjabat 
berbagai posisi di Standard Chartered Bank, Singapura dari tahun 1993 samapi 
2000 yaitu sebagai Head of Finance, Group Corporate and Institutional Banking.

Sebelumnya menjabat sebagai Manager, Accounting and Financial Management 
Systems Development di Royal Bank of Canada, Montreal (1982-1991); dan 
sebagai Systems Analyst, Financial Systems di Royal Bank of Canada, Toronto 
(1979 – 1982).

Memperoleh gelar Bachelor of Science (1st Class Honours) dari University of 
Loughborough, Inggris, jurusan chemical engineering, pada tahun 1974 dan 
gelar Master of Business Administration dari McGill University, Kanada, jurusan 
finance and accounting pada tahun 1976. Beliau bergelar Chartered Professional 
Accountant, Kanada sejak tahun 1985, anggota dari Society of Management 
Accountants of Ontario, Kanada dari tahun 1985, dan juga anggota dari Institute 
of Canadian Bankers sejak tahun 1988. 

Mirah Dewi Wiryoatmodjo 
Direktur Independen

Warga Negara Indonesia. 50 tahun. 

Diangkat sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan sesuai hasil RUPSLB Perseroan 
tanggal 28 Juli 2010, serta ditetapkan sebagai Direktur Independen berdasarkan 
keputusan RUPS tahunan tanggal 24 April 2015.

Sebelumnya, beliau adalah Direktur Kepatuhan Citibank N.A., Indonesia (2005-
2010). Beliau menduduki beberapa posisi antara lain sebagai Vice President di 
PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (2004-2005), Senior Manager & Vice President 
di Citibank N.A., Indonesia (1996-2004), Senior Manager di EXCO Nusantara 
Indonesia (1992-1996), dan Assistant Manager di Grup Bakrie (1988-1992). 

Memperoleh gelar Bachelor of Science dari University of Auckland, Selandia 
Baru pada tahun 1988.
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Indri Koesindrijastoeti Hidayat
Direktur 

Warga Negara Indonesia. 56 tahun. 

Diangkat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia Perseroan sesuai hasil RUPS 
tahunan tanggal 30 April 2009, dan diangkat kembali terakhir berdasarkan 
keputusan RUPS tahunan tanggal 23 April 2014.

Memulai karir profesionalnya di berbagai jabatan di PT USI/IBM Indonesia (1982-
1992). Beliau kemudian menjabat beberapa posisi bidang sumber daya manusia 
di PT Freeport Indonesia (1992-1995), Direktur Sumber Daya Manusia di PT 
Keramika Indonesia Asosiasi Tbk. (1995-1998), Country Human Resources 
(CHRO) di Citibank N.A., Indonesia (1998-2002), Direktur Sumber Daya Manusia 
dan Corporate Affairs di Dexa Medica Group (2002-2007), dan sebagai Head 
Human Resources di PT Rajawali Corpora (2007-2009). 

Lulus dari Akademi Sekretaris LPK Tarakanita, Jakarta, jurusan kesekretarisan, 
pada tahun 1982 dan mengikuti program Magister Manajemen di BINUS Business 
School, Jakarta, pada tahun 2008. 

Bianto Surodjo
Direktur

Warga Negara Indonesia. 44 tahun. 

Ditunjuk sebagai Direktur Retail Banking Perseroan sesuai hasil RUPSLB 
Perseroan tanggal 19 September 2013, dan diangkat kembali terakhir 
berdasarkan keputusan RUPS tahunan tanggal 23 April 2014.

Sebelum pengangkatan ini, beliau menjabat berbagai posisi, yaitu memulai 
karirnya bekerja di PT Proctor & Gamble Indonesia (1995-2001), sebelum 
bergabung dengan ABN AMRO Bank, N.V. (2001-2006) dan menduduki berbagai 
posisi dengan jabatan terakhir sebagai Head of Product & FX Sales Distribution, 
PT Bank International Indonesia Tbk. (2006-2009) dengan jabatan terakhir Head 
of Product & Business Development for Funding & Wealth Management, PT 
Bank Barclays Indonesia sebagai Head of Premier & Wealth Management (2009-
2010). Bergabung dengan Perseroan pada bulan Juni 2010 menjabat sebagai 
Head of Retail Liabilities, Wealth Management & e-Channel pada Direktorat 
Retail Banking. 

Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung, jurusan teknik 
kimia, pada tahun 1995.

Abdy Dharma Salimin
Direktur

Warga Negara Indonesia. 51 tahun. 

Diangkat sebagai Direktur Teknologi dan Operasi Perseroan berdasarkan 
keputusan RUPSLB Perseroan pada tanggal 25 Agustus 2016.

Sebelumnya beliau menjabat berbagai posisi penting di Standard Chartered 
Bank, Singapura diantaranya sebagai Global Technology Head of Retail Banking 
(2015-2016), Global Head, Product Engineering Assisted Channels (2013- 
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2015), Chief Information Officer of Global Client Experience (2011-2013), Chief 
Information Officer of Group Preferred, Priority and International Banking (2008- 
2011), Global Head of Performance Management, Integrated Distribution (2005-
2008), Global Operation Head of Secured Lending (2002- 2005).

Sebelum bergabung dengan Standard Chartered Bank pada tahun 2001, 
beliau bekerja pada Citibank selama 10 tahun dan menjabat berbagai posisi di 
Singapura dan Indonesia diantaranya sebagai Risk Management Head, Credit 
Card Operation Head, Credit Acceptance Head. 

Memperoleh gelar Bachelor of Commerce dari University of Toronto, Kanada, 
jurusan akuntansi, pada tahun 1988.

Lea Setianti Kusumawijaya
Direktur 

Warga negara Indonesia. 44 tahun. 

Diangkat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sesuai hasil RUPS tahunan 
tanggal 29 Maret 2017. 

Sebelumnya beliau menjabat berbagai posisi penting di Standard Chartered 
Bank diantaranya Chief Financial Officer di Standard Chartered Bank, Indonesia 
(2014-2017), Chief of Financial Officer di Standard Chartered Bank, Filipina 
(2013-2014), Financial Controller di Standard Chartered Bank, Indonesia (2009-
2013) dan Head of Origination & Client Coverage Business Finance di Standard 
Chartered Bank, Indonesia (2008-2009). Beliau juga pernah menjabat sebagai 
Head of Corporate Planning di PT Bank Lippo Tbk. (2006-2008).

Sebelum berkarir di bidang perbankan, beliau bekerja di beberapa kantor akuntan, 
yaitu Senior Manager, Transaction Services di PricewaterhouseCoopers, 
Indonesia (2001-2006) dan Supervisor Auditor di KPMG, Indonesia (1994-2000). 

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti, Jakarta, 
jurusan akuntansi, pada tahun 1994, dan gelar Master of Business Administration 
dari University of Birmingham, Inggris, bidang international banking and finance, 
pada tahun 2001.

Darwin Wibowo
Direktur

Warga Negara Indonesia. 42 tahun. 

Diangkat sebagai Direktur Wholesale Banking Perseroan sesuai hasil RUPS 
tahunan tanggal 29 Maret 2017. 

Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai 
Direktur Utama PT Bank Andara (2015-2017), Head of Corporate Banking di PT 
Bank Maybank Indonesia Tbk. (dahulu PT Bank Internasional Indonesia Tbk.) 
(2009-2014), Head of Corporate Finance di PT Raja Garuda Mas Indonesia 
(2005-2009), Partner di PT Aegis Finansia Solusi (2003-2005), Associate di Delta 
Advisory Pte. Ltd. (2002-2003) dan memulai karirnya sebagai analyst di Citibank, 
N.A., Jakarta (1997-2002).
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Memperoleh gelar Bachelor of Science dari San Francisco State University, 
Amerika Serikat, bidang pemasaran, pada tahun 1994 dan Master of Science 
in Business Analytics dari San Diego State University, Amerika Serikat, bidang 
keuangan, pada tahun 1996. 

Achmad Kusna Permana
Direktur Unit Usaha Syariah

Warga Negara Indonesia. 51 tahun. 

Ditunjuk sebagai Direktur Unit Usaha Syariah Perseroan sesuai hasil RUPSLB 
Perseroan tanggal 19 Desember 2013, dan diangkat kembali terakhir berdasarkan 
keputusan RUPS tahunan tanggal 23 April 2014. 

Sebelum pengangkatan ini, beliau memulai karirnya dengan bergabung sebagai 
Officer Development Program di PT Bank Bali Tbk. (sekarang Perseroan) 
pada tahun 1991. Selama berkarir di Perseroan (1993-2000) telah menempati 
berbagai posisi dengan jabatan terakhir sebagai Chief General Manager, Area 
Bali. Selanjutnya bergabung dengan PT HSBC Indonesia (2000-2006) dengan 
jabatan terakhir sebagai Head of Amanah, Retail Banking. Pada tahun 2006 
sampai dengan 2009, beliau menjabat sebagai Head of Syariah Banking di PT 
Bank Danamon Indonesia Tbk. Bergabung kembali dengan Perseroan pada 
tanggal 27 Juli 2009 sebagai Head of Syariah Banking pada Direktorat Retail 
Banking. 

Memperoleh gelar Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor, jurusan tanah, 
pada tahun 1989.

Loh Tee Boon
Direktur 

Warga Negara Singapura. 48 tahun. 

Ditunjuk sebagai Direktur Risiko Perseroan sesuai hasil RUPSLB Perseroan 
tanggal 13 Desember 2016. 

Sebelumnya menjabat sebagai Country Chief Risk Officer ASEAN and South 
Asia Cluster & Senior Credit Officer di Standard Chartered Bank, Thailand sejak 
2014. Beliau pernah menjabat berbagai posisi penting, diantaranya sebagai 
Head of Corporate Credit di Royal Bank of Scotland, Singapura, untuk wilayah 
Singapura dan Asia Tenggara (2009-2014), Country Risk Officer di ABN Amro, 
China (2006-2008), Country Risk Officer di ABN Amro, Thailand (2001-2005), 
dan Credit Analyst, Corporate Credit di ABN Amro, Singapura (1999-2001).

Memperoleh gelar Bachelor of Accountancy dari National University of Singapore, 
Singapura, jurusan akuntansi, pada tahun 1991 dan gelar Master of Applied 
Finance dari Macquarie University, Sydney, Australia, pada tahun 1996.

Untuk memperoleh persetujuan OJK setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah membuat surat 
pernyataan yang telah disampaikan kepada OJK bahwa yang bersangkutan tidak memiliki rangkap 
jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau 
lembaga lain kecuali jabatan yang diperbolehkan berdasarkan peraturan OJK yang berlaku. 
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Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris mengacu kepada keputusan dari pemegang saham 
sebagaimana ditetapkan dalam RUPS dengan memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite 
Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

(dalam jutaan Rupiah)
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember

2014 2015 2016
Komisaris 10.766 11.636 11.519
Direksi 75.237 71.110 50.369
Komite Audit 710 801 881
Jumlah 86.713 83.547 62.769

Dewan Pengawas Syariah

Perseroan telah membentuk dan mengangkat Dewan Pengawas Syariah berdasarkan Akta Pernyataan 
Keputusan Rapat No. 57 tanggal 29 Maret 2016 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., 
Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah dicatat dalam 
database Sisminbakum sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0036347 tanggal 31 Maret 2016. 
Pengangkatan kembali Dewan Pengawas Syariah telah dilaporkan kepada OJK pada tanggal 4 April 
2016 berdasarkan Surat Direksi No. 064/BP/DIR/IV/16 perihal Laporan Pengangkatan Kembali Anggota 
Dewan Pengawas Syariah Emiten dan laporan tersebut telah diterima OJK pada tanggal 5 April 2016 
dan telah mendapatkan persetujuan OJK melalui Surat OJK No. SR-6/PB.13/2014 tanggal 28 Agustus 
2014 perihal Keputusan atas Pengajuan Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) Unit Usaha 
Syariah (UUS) Emiten untuk Prof. Dr. Jaih, SE, MH, M.Ag dan Surat Bank Indonesia No. 10/1272/DPbS 
tanggal 21 Oktober 2008 perihal Keputusan atas Perubahan Susunan Dewan Pengawas Syariah Emiten 
untuk H. Muhammad Faiz, M.A. serta telah mendapatkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia 
berdasarkan Surat Dewan Syariah Nasional MUI No. U0129/DSN-MUI/VI/2014 perihal Rekomendasi 
Dewan Pengawas Syariah tanggal 8 April 2014, maka Dewan Pengawas Syariah beranggotakan 
sebagai berikut:

Ketua    : H. Muhammad Faiz, M.A.
Anggota    :  Prof. Dr. H. Jaih, S.E., M.H., M.Ag.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris 
Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan berdasarkan Surat Ketetapan Direksi Perseroan 
No.14997/SK/BI/I/2010 tanggal 15 Januari 2010 dan Surat Perseroan No. 022/BP/DIR/I/10 tanggal 15 
Januari 2010 perihal penggantian Corporate Secretary Perseroan kepada Direktur Penilaian Perusahaan 
BEI, Perseroan telah menunjuk Katharine Grace sebagai Sekretaris Perusahaan. 

Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi di Gedung WTC II Lt. 30, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31, 
Jakarta 12910, Telepon: (62 21) 523 7788 ext. 8020807 & 8018993, Faksimili: (62 21) 523 7244, Email: 
Corporate.Secretary@permatabank.co.id.

Fungsi sekretaris perusahaan melaksanakan tugas antara lain:

- mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
bidang pasar modal;

- memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan 
peraturan perundang-undangan di pasar modal;

- membantu Direksi dan Dewan Komisris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: 
keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada situs web 
Perseroan, penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu, penyelenggaraan dan dokumentasi 
RUPS, penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan 
pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
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- sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku 
kepentingan lainnya.

Berikut riwayat hidup sekretaris perusahaan:

Katharine Grace. Warga Negara Indonesia, 44 tahun. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau 
bekerja di kantor konsultan hukum Hadiputranto, Hadinoto dan Partners sebagai Associate sejak tahun 
1996 sampai dengan 2010. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 
1997 dan gelar LLM dari University of London, Inggris, pada tahun 2003.

8.3.1. Komite di bawah Dewan Komisaris

Komite Audit 

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan 
dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 004/2017 
tanggal 11 April 2017 tentang Susunan Anggota Komite Audit Perseroan, Perseroan telah membentuk 
Komite Audit dengan susunan anggota terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan sebagai berikut:

Ketua    : David Allen Worth (Komisaris Independen)
Anggota    : Adi Pranoto Leman (Pihak Independen)
Anggota    : Darwin Suzandi (Pihak Independen)

Mengacu pada Piagam Komite Audit Perseroan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris pada bulan 
Maret 2016, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

• Pengendalian internal: 
- mengkaji kecukupan dan efektivitas pengendalian internal Perseroan; 
- mengkaji kecukupan upaya manajemen dalam menindaklanjuti rekomendasi dari auditor 

internal maupun auditor ekternal, serta hasil pengawasan OJK atau regulator lainnya; 
- mengevaluasi kecukupan upaya manajemen dalam mengembangkan budaya kontrol; 
- mengkaji dan melaporkan kepada Dewan Komisaris, apabila relevan, pengaduan penting 

yang berkaitan dengan kegiatan Perseroan;
- mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya 

informasi tentang potensi benturan kepentingan; dan
- melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi 

atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi. Pemeriksaan tersebut 
dapat dilakukan oleh Komite Audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh Komite Audit atas 
biaya Perseroan;

- menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

• Laporan keuangan:
- mengkaji atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau 

pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan 
informasi keuangan Perseroan;

- mengkaji laporan keuangan tahunan dan memastikan bahwa laporan tersebut telah lengkap 
dan konsisten dengan laporan keuangan sebelumnya;

- mengkaji hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat auditor ekternal; dan
- mengkaji pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan 

Perseroan. Tata cara penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran 
terkait laporan keuangan mengacu pada ketentuan Perseroan.

• Satuan Kerja Audit Intern (“SKAI”):
- mengkaji kualitas pelaksanaan fungsi SKAI, yaitu dengan mengkaji perencanaan, pelaksanaan, 

hasil dan efektivitas tindak lanjut atas temuan audit;
- mengkaji laporan SKAI yang akan disampaikan ke Dewan Komisaris;
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- mengkaji laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil SKAI sebelum disampaikan kepada 
OJK; dan

- menilai efektivitas efektivitas SKAI.

• Audit Eksternal:
- mengkaji ruang lingkup dan pendekatan audit yang digunakan auditor eksternal, dan 

memastikan bahwa tidak terdapat pembatasan ruang lingkup yang dapat mengaburkan atau 
membiaskan hasil audit;

- mengkaji kecukupan hasil audit dan tindak lanjut yang dilakukan manajemen atas hasil auditor 
eksternal;

- memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen 
dan auditor eksternal atas jasa yang diberikannya; dan

- menilai kualitas kinerja auditor eksternal dan memberikan rekomendasi kepada Dewan 
Komisaris berkaitan dengan penunjukan auditor eksternal yang didasarkan pada independensi, 
ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.

• Perundang-undangan dan peraturan yang berlaku:
- mengkaji ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, 

perbankan, dan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
- mengkaji hasil audit atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.

• Kebijakan Perseroan:
- mengkaji rencana strategis;
- mengkaji rencana bisnis;
- mengkaji laporan tahunan; dan
- mengkaji laporan GCG kepada OJK.

Berikut riwayat hidup anggota Komite Audit Perseroan dari pihak independen:

Darwin Suzandi
Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 60 tahun.

Beliau memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman di industri perbankan. Sejak tahun 2003, beliau telah 
memangku berbagai jabatan strategis di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (“BNI”), diantaranya 
sebagai Pemimpin Divisi Analisa Resiko Kredit hingga tahun 2004, sebagai Pemimpin Divisi Perencanaan 
Strategis (2004-2005), sebagai Project Director BNI Performance Excellence (2005-2006), dan sebagai 
Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia (2006-2008). Untuk melayani kebutuhan bisnis, di sepanjang 
tahun 2008, beliau menjabat beberapa posisi strategis lain yakni sebagai Pemimpin Divisi Jaringan 
dan Layanan, sebagai Direktur Manajemen Resiko, dan terakhir hingga tahun 2010 sebagai Direktur 
Konsumer BNI. Sejak tahun 2010 hingga saat ini, selain menjabat sebagai anggota Komite Audit PT Bank 
Permata Tbk., beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas pada Dana Pensiun BNI, 
Program Director pada Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, dan Wakil Rektor di Universitas 
Pancasila. Selain itu, sejak tahun 2015 hingga sekarang, beliau menjabat sebagai Komisaris PT BNI 
Life. Beliau memperoleh gelar Master of Business Administration di bidang international business & 
general management dari University of Wisconsin, Amerika Serikat, pada tahun 1991. 

Adi Pranoto Leman
Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 63 tahun.

Beliau memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di bidang konsultan, meliputi jasa audit dan konsultan 
keuangan. Sejak tahun 2007, mendirikan PT Infinity Capital sebuah perusahaan konsultan keuangan. 
Sebelumnya, beliau menjabat sebagai anggota Supervisory Board pada Ernst & Young, dan juga 
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sebagai Deputy Head of Assurance and Advisory Business Services. Sebelum bergabung dengan Ernst 
& Young, beliau adalah Managing Director yang mengepalai Assurance and Business Advisory (ABA) 
pada Arthur Andersen Indonesia sejak 1993 hingga 2002, termasuk pada periode 2000-2002 sebagai 
Country Head, Japan Business Organization (JBO) pada Arthur Andersen Indonesia. Beliau juga Anggota 
Ikatan Akuntan Indonesia (“IAI”) dan menjabat Ketua Education & Training IAI-KAP (2005-2008) serta 
sebelumnya telah memegang berbagai posisi senior di IAI. Beliau adalah anggota Dewan Kehormatan 
Ikatan Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) periode 2008-2012. Saat ini beliau juga menjabat sebagai 
Komisaris dan Ketua Komite Audit PT Indofood Consumer Branded Products Tbk., PT Indoritel Makmur 
International Tbk. dan anggota Komite Audit PT Fastfood Indonesia Tbk. Aktif sebagai pembicara pada 
berbagai forum dan seminar di bidang keuangan dan akuntansi. Menyelesaikan studinya di Universitas 
Airlangga, Surabaya di bidang akuntansi pada tahun 1978.

Komite Remunerasi dan Nominasi 

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite 
Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 006/2017 tanggal 
11 April 2017 tentang Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, Perseroan telah 
membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi dengan susunan terakhir pada tanggal Prospektus ini 
diterbitkan sebagai berikut:

Ketua : Lukita Dinarsyah Tuwo (Komisaris Independen)
Anggota : Sebastian Ramon Arcuri (Komisaris Utama)
Anggota :  David Allen Worth (Komisaris Independen)
Anggota : Eni Widiarti Soetarso (Pejabat Eksekutif)

Mengacu pada Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan yang telah disetujui oleh Dewan 
Komisaris pada tanggal 26 Agustus 2014, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan 
tanggung jawab sebagai berikut:

• Bidang remunerasi, yaitu:

- melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan 
Pengawas Syariah, serta anggota independen komite Dewan Komisaris;

- melakukan evaluasi secara periodik terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan untuk periode 
tahun yang terkait;

- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai remunerasi Dewan Komisaris 
dan Direksi untuk disampaikan dalam RUPS;

- memberikan rekomendasi mengenai remunerasi Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan 
dalam RUPS;

- dalam melaksanakan fungsi remunerasi, Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melaukan 
prosedur : (i) menyusun struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan 
Komisaris; (ii) menyusun kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan 
Komisaris; dan (iii) menyusun besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota 
Dewan Komisaris; dan

- memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan: (i) peraturan 
perundang-undangan; (ii) kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur 
dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; (iii) prestasi kerja individual; 
(iv) kewajaran dengan peer group; (v) pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang 
Perseroan.

• Bidang nominasi, yaitu:

- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai (i) komposisi jabatan anggota 
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; (ii) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam 
proses nominasi; dan (iii) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota 
Dewan Komisaris; 

- menominasikan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk 
disampaikan kepada RUPS;
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- membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota 
Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;

- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan 
kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

- menominasikan calon anggota Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS; 
dan

- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pihak independen yang akan 
menjadi anggota (i) Komite Audit; dan (ii) Komite Pemantau Risiko.

Komite Pemantau Risiko

Sesuai Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 005/2017 tanggal 11 April 2017 tentang Susunan 
Anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan, susunan anggota Komite Pemantau Risiko terakhir pada 
tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua : David Allen Worth (Komisaris Independen)
Anggota : Doktor Insinyur Ignatius Supomo (Komisaris Independen)
Anggota : Tony Prasetiantono (Komisaris Independen)
Anggota : Soemarso S. Rahardjo (Pihak Independen)
Anggota : Bomen Lumbanraja (Pihak Independen)

Secara garis besar, sesuai Terms of Reference Komite Pemantau Risiko tanggal 28 Januari 2015, 
Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- mengevaluasi konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya; dan
- memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Komite Manajemen Risiko dan Unit Manajemen Risiko 

dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Sesuai Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 007/2017 tanggal 11 April 2017, susunan anggota 
Komite Tata Kelola Terintegrasi terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua : Lukita Dinarsyah Tuwo (Komisaris Independen, Perseroan)
Anggota : Doktor Insinyur Ignatius (Ketua Pengganti, Komisaris Independen)
Anggota : Adi Pranoto Leman (Pihak Independen)
Anggota : H. Muhamad Faiz M.A (Dewan Pengawas Syariah, Perseroan)
Anggota : Buyung Syamsudin (Komisaris Independen, PT Federal International Finance (“FIF”) dan 

ASF)
Anggota : Wiltarsa Halim (Komisaris Independen, PT Toyota Astra Financial Services)
Anggota : Hardi Montana (Komisaris Independen, PT Surya Artha Nusantara Finance)
Anggota : Eduardus Paulus Supit (Komisaris Independen, PT Asuransi Astra Buana (“AAB”))
Anggota : Benny Redjo Setyono (Komisaris Independen, PT Astra Aviva Life)
Anggota : Drs. H. Aminudin Yakub, M.A (Dewan Pengawas Syariah, ASF, FIF, PT Astra Multi Finance)
Anggota : Muhammad Gunawan Yasni, S.E., Ak., M.M., CIFA, FIIS (Dewan Pengawas Syariah, AAB)

Secara garis besar, sesuai piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi 
memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan 
pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi. Dalam melakukan 
evaluasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi memperoleh informasi berupa hasil evaluasi atas 
pelaksanaan audit intern dan fungsi kepatuhan masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (“LJK”) 
dari anggota Dewan Komisaris masing-masing LJK yang menjadi anggota pada Komite Tata Kelola 
Terintegrasi; 

- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan 
Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
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8.3.2. Komite di bawah Direksi

Komite Manajemen Risiko

Sesuai Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 002/2014 tanggal 24 Februari 2014, susunan anggota 
Komite Manajemen Risiko terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

A. Anggota Tetap:
• Direktur Risiko (Ketua) • Pejabat eksekutif terkait di Direktorat Risk
• Direktur Utama (Ketua Pengganti) •  Head, Internal Audit
• Seluruh anggota Direksi • Anggota Direktorat Risk (Sekretaris)

B. Anggota Tidak Tetap:
• Head, Retail Banking Product • Head, Wealth Management, Retail 
• Head, SME Banking  Liability Products & E-Channel
• Head, Loan Approval • Head, Business Development
• Head, National Non Branch Sales • Head, Business Operational Risk
• Head, Service Quality, Ops Excellence  Management - Retail Banking
 & Call Centre • Head, Client Relationship 1
• Head, Marketing & Brand Awareness • Head, Client Relationship 2
• Head, Syariah Wholesale Banking • Head, Transaction Banking
• Head, Syariah SME Banking • Head, Global Markets
• Head, Syariah Network • Head, Strategy & Business Development
• Head, Syariah Consumer Financing • Head, Business Operational Risk
• Head, Network  Management - Wholesale Banking
• Head, Marketing & BIU

_____
Catatan:
Hak suara hanya dimiliki oleh anggota komite yang menjabat sebagai Direktur.

Komite Manajemen Risiko mempunyai tugas dan tanggung jawab utama untuk memastikan pengelolaan 
yang efektif atas berbagai risiko yang ada dalam upaya mendukung strategi Perseroan termasuk 
diantaranya menentukan strategi, kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta mengawasi 
pelaksanaannya. Komite Manajemen Risiko juga mengembangkan budaya manajemen risiko serta 
memastikan adanya sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan manajemen risiko di seluruh 
Perseroan.

Komite Manajemen Risiko memiliki 4 (empat) sub komite, yaitu:
 
1. Komite Risiko Operasional (CORC atau Country Operational Risk Committee)

Komite Risiko Operasional merupakan forum dalam mengidentifikasi, menilai, memitigasi dan melakukan 
pengawasan atas isu dan tren risiko operasional keseluruhan Perseroan. Forum ini mengawasi 
kepatuhan dengan kebijakan internal dan peraturan yang berlaku dengan Kerangka Kerja Pengelolaan 
Risiko Operasional dan Assurance yang dimiliki Perseroan.

Sesuai term of reference bulan Februari 2014, susunan anggota Komite Model Assessment adalah 
sebagai berikut:

• Direktur Utama (Ketua) • Direktur Sumber Daya Manusia
• Wakil Direktur Utama • Direktur Keuangan
• Direktur Hukum & Kepatuhan • Direktur Teknologi dan Operasi
• Direktur Wholesale Banking • Direktur Unit Usaha Syariah
• Direktur Retail Banking • Head, Country Operational Risk
• Direktur Risiko (Ketua Pengganti)  Assurance Management (CORAM) 

 (Sekretaris) (1)

_____
Catatan:
(1) Sekretaris tidak memiliki hak suara.
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Tugas dan tanggung jawab Komite Risiko Operasional adalah:

- memastikan bahwa risiko operasional di Perseroan dikelola secara menyeluruh, sesuai dengan risk 
appetite Perseroan dan potensi implikasi non-keuangan lainnya; dan 

- mempromosikan dan menjaga budaya manajemen risiko operasional yang tinggi pada Perseroan.

2. Komite Model Assessment (MAC atau Model Assessment Committee)

Sesuai Surat Keputusan Komite Manajemen Risiko No. 003/KMR/SK/2011 tanggal 30 Mei 2011 dan 
term of reference tanggal 30 Juni 2015, susunan anggota Komite Model Assessment adalah sebagai 
berikut:

• Direktur Risiko (Ketua) • Head, Risk Retail & SME Banking
• Direktur Keuangan • Head, Internal Audit
• Direktur Retail Banking • Anggota Direktorat Manajemen Risiko
• Direktur Wholesale Banking (Sekretaris)(1)

• Head, Basel & Market Risk
• Senior Credit Officer of Wholesale

Banking
_____
Catatan:
Hak suara hanya dimiliki oleh anggota sub-komite yang menjabat sebagai Direktur
(1) Sekretaris tidak memiliki hak suara.

Tugas dan tanggung jawab Komite Model Assessment adalah melakukan review dan memberikan 
rekomendasi atas model pemeringkatan risiko yang dipergunakan di Perseroan untuk disetujui oleh 
Komite Manajemen Risiko.

3. Komite Special Asset Management (“Komite SAM”)

Sesuai Keputusan Rapat Komite Manajemen Risiko pada meeting tanggal 24 Maret 2015, susunan 
anggota Komite SAM adalah sebagai berikut: 

• Head, Special Asset Management (Ketua) • Head, Client Relationship Wholesale
• Direktur Risiko (Ketua Pengganti) Banking(2)

• Direktur Retail Banking(1) • Head, Risk Retail & SME 
• Direktur Wholesale Banking(2) Banking/Head, SME Credit Risk(1)

• Head, SME Banking(1) • Senior Credit Officer/Deputy Senior 
Credit Officer Wholesale Banking(2)

______
Catatan:
(1) Anggota Komite SAM dalam hal nasabah SME;
(2) Anggota Komite SAM dalam hal nasabah wholesale banking.

Komite SAM bertanggung jawab untuk menjamin bahwa segala tindakan yang telah disahkan atau 
diajukan terhadap seluruh nasabah SAM dilaksanakan. 
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4. Komite Tata Kelola Manajemen Informasi (IMGC atau Information Management Governance 
Committee)

Sesuai term of reference pada tanggal 27 April 2016, susunan anggota Komite Tata Kelola Manajemen 
Informasi adalah sebagai berikut:

• Direktur Teknologi dan Operasi (Ketua) · Direktur Wholesale Banking
• Direktur Keuangan · Direktur Unit Usaha Syariah
• Direktur Risiko · Head, Strategic Information Management
• Direktur Hukum dan Kepatuhan  (Sekretaris)
• Direktur Retail Banking

______
Catatan:
Sekretaris tidak memiliki hak suara 

Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Manajemen Informasi adalah:

- memastikan bahwa suatu strategi dan pendekatan yang efektif telah ada dan terjaga sesuai prinsip-
prinsip pengelolaan data, kerangka tata kelola dan assurance;

- memastikan informasi yang terkait regulator dan juga kebutuhan pemangku kepentingan lainnya 
dapat dipenuhi oleh Perseroan;

- menentukan batas materialitas dalam hal kualitas data; dan
- mendorong agenda peningkatan berkelanjutan atas kualitas data di seluruh Perseroan.

Komite Kebijakan Kredit

Sesuai Surat Keputusan Direksi No. 002/2016 tanggal 7 Maret 2016, susunan anggota Komite Kebijakan 
Kredit adalah sebagai berikut:

• Direktur Utama (Ketua) • Direktur Unit Usaha Syariah
• Wakil Direktur Utama • Direktur Teknologi & Operasi
• Direktur Risiko (Ketua Pengganti) • Head, Internal Audit (1)

• Direktur Hukum dan Kepatuhan • Anggota Direktorat Manajemen Risiko (Sekretaris) (1)

• Direktur Retail Banking
• Direktur Wholesale Banking

______
Catatan:
(1) Head Internal Audit dan sekretaris tidak memiliki hak suara.

Tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Kredit adalah menetapkan kebijakan, prosedur dan 
parameter risiko kredit, serta memastikan pelaksanaan dan pengembangan kebijakan dan parameter 
risiko kredit tersebut.

Komite Kredit

Sesuai Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 002/2017 tanggal 27 Februari 2017, susunan anggota 
Komite Kredit Perseroan adalah sebagai berikut:

• Direktur Utama (Ketua) • Direktur Keuangan
• Direktur Retail Banking • Anggota Direktorat Manajemen Risiko (Sekretaris) (1)

• Direktur Wholesale Banking
• Direktur Unit Usaha Syariah

______
Catatan:
(1) Sekretaris tidak memiliki hak suara.

Tugas dan tanggung jawab Komite Kredit adalah mengkaji, merekomendasikan dan menyetujui proposal 
kredit dari unit bisnis yang melampai wewenang pejabat secara individual.
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Komite Pengarah Teknologi Informasi (ITSC atau Information Technology Steering Committee)

Sesuai Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 001/2016 tanggal 7 Maret 2016, susunan anggota 
Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

• Direktur Teknologi dan Operasi (Ketua) • Direktur Keuangan
• Wakil Direktur Utama (Ketua Pengganti) • Direktur Unit Usaha Syariah
• Direktur Risiko • Head, IT Infrastructure & ITOS (Sekretaris 1)(1)

• Direktur Retail Banking • Head, IT Application Delivery (Sekretaris 2)(1)

• Direktur Wholesale Banking
______
Catatan:
(1) Sekretaris 1 dan sekretaris 2 tidak memiliki hak suara. 

Tugas dan tanggung jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah memberikan rekomendasi 
kepada Direksi mengenai:

- Rencana Strategis Teknologi Informasi (Information Technology Strategic Plan) yang searah 
dengan rencana strategis kegiatan usaha Perseroan;

- memastikan kesesuaian antara proyek teknologi dan perencanaan strategis teknologi serta 
roadmap teknologi;

- memastikan semua implementasi proyek teknologi diatur oleh Project Charter (level persetujuan 
yang memadai, biaya, waktu, implementasi proyek) demi eksekusi yang efektif;

- memastikan kesesuaian antara informasi dan kebutuhan operasional Perseroan dengan 
penyelenggaraan teknologi informasi;

- mengatur dan meminimalkan risiko proyek teknologi untuk memenuhi tercapainya tujuan investasi 
teknologi dan bisnis Perseroan;

- perumusan kebijakan, prosedur dan aspek-aspek manajemen risiko dan keamanan informasi;
- mengelola stabilitas dan kinerja teknologi dan peningkatannya secara terus menerus;
- secara terus menerus mencari dan mengaplikasikan solusi teknologi yang membantu komunitas 

dan pengguna menyelesaikan isu-isu dan kebutuhan bisnis mereka;
- memimpin ITSC sub-committees dalam mengkaji dan mengevaluasi investasi-investasi dan 

proyek-proyek teknologi untuk memastikan kesesuaian dengan strategi bisnis secara keseluruhan, 
roadmap teknologi, dan juga keseimbangan dari manfaat-biaya. Anggota dari sub-committees ini 
termasuk Direktur Bisnis, Direktur Keuangan dan Direktur terkait lainnya; dan

- memberikan rekomendasi kepada Direksi pada pengamanan informasi yang meliputi (i) efektifitas 
kebijakan yang berhubungan dengan keamanan informasi Perseroan; dan (ii) langkah-langkah 
mitigasi risiko yang telah diambil untuk meningkatkan pengamanan informasi dan pada akhirnya 
mengurangi risiko-risikoinformasi.

Komite Asset Liability (ALCO)

Sesuai Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 008/2014 tanggal 12 November 2014, susunan Komite 
Asset Liablity adalah sebagai berikut:

• Direktur Utama (Ketua) • Direktur Unit Usaha Syariah
• Direktur Keuangan (Ketua Pengganti) • Head, Global Markets
• Wakil Direktur Utama • Head, Basel & Market Risk
• Direktur Wholesale Banking • Head, Global Market ALM
• Direktur Retail Banking • Head, Finance/ALCO Support (Sekretaris)
• Direktur Risiko

_______
Catatan:
Hak suara hanya dimiliki oleh anggota ALCO yang juga merupakan Direksi serta Head, Global Markets.
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Tugas dan tanggung jawab Komite ALCO adalah:

- menetapkan arahan, kebijakan, strategi untuk struktur neraca, likuiditas, permodalan, risiko suku 
bunga dan risiko valuta asing, profitabilitas dan pertumbuhan sesuai prinsip kehati-hatian;

- mengelola neraca dan likuiditas berikut risiko terkait, melalui proses identifikasi, pengukuran 
eksposur risiko, pemantauan termasuk strategi manajemen risiko likuiditas dan suku bunga;

- mengoptimalkan komposisi neraca Perseroan dan mengelolanya sejalan dengan kebijakan risiko 
yang direkomendasikan dan telah disetujui sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta pandangan 
masa mendatang terhadap perubahan dalam kondisi ekonomi, peraturan serta kompetisi usaha.

Komite Pengawasan Fraud (FOC atau Fraud Oversight Committee)

Sesuai term of reference Komite Pengawasan Fraud per Oktober 2015 yang merupakan penyesuaian 
dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan 
Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi No. 008/2015 tanggal 6 Oktober 
2015 tentang Susunan Anggota Komite Pengawasan Fraud Perseroan, susunan Komite Pengawsan 
Fraud adalah sebagai berikut:

• Direktur Utama (Ketua) • Direktur Sumber Daya Manusia (Anggota)
• Direktur Hukum dan Kepatuhan (Direktur 

Independen) 
• Direktur Risiko (Anggota)

Direktur Hukum dan Kepatuhan (Direktur Independen) merupakan Sekretaris Komite, dibantu oleh 
Head, Fraud Risk Management dalam pelaksanaan tugasnya.

Tugas dan tanggung jawab Komite Pengawasan Fraud adalah:

- memastikan pelaksanaan yang efektif dari Kebijakan Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko Fraud 
termasuk ketersediaan sumber daya untuk menjalankan komponen-komponen strategi anti fraud 
yakni pencegahan, deteksi, respons dan pemantauan;

- memantau insiden/kejadian fraud signifikan yang dilaporkan. Memastikan bahwa akar penyebab 
diidentifikasi, para pelaku dikenakan sanksi dan langkah perbaikan untuk mencegah terulangnya 
kejadian dilaksanakan;

- mengawasi kegiatan investigasi yang dilakukan oleh pihak-pihak internal dan/atau eksternal melalui 
laporan yang diberikan dan/atau dipresentasikan oleh pihak-pihak internal dana/atau eksternal 
pada saat rapat komite;

- memutuskan secara bersama dengan Direktur terkait atas tindakan sanksi terhadap pihak 
internal yang terlibat dalam insiden fraud. Apabila Komite Pengawasan Fraud dan Direktur tidak 
menyepakati bentuk tindakan sanksi, permasalahan akan dieskalasi ke Direksi untuk mengambil 
keputusan akhir;

- memutuskan tindakan/proses hukum kepada pelaku fraud berdasarkan analisa legal dan/atau 
pertimbangan lain;

- memastikan Direksi dan Dewan Komisaris mengetahui dan up to date mengenai permasalahan/
insiden fraud yang memiliki dampak negatif yang signifikan dari sisi finansial, reputasi dan lainnya; 
dan

- memastikan pemilik masing-masing jenis/tipe fraud serta peran dan tanggung jawab untuk 
mengelola risiko dan kepastian fraud sesuai Kebijakan Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko Fraud.
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Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Sesuai Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 009/2016 tanggal 22 Desember 2016, susunan Komite 
Manajemen Risiko Terintegrasi adalah sebagai berikut:

A. Anggota Tetap*
1. Direktur Risiko;
2. Direktur Utama;
3. Direktur, ASF;
4. Direktur, FIF;
5. Presiden Direktur, PT Toyota Astra Financial Service;
6. Direktur, PT Komatsu Astra Finance;
7. Direktur, PT Surya Artha Nusantara Finance;
8. Direktur, PT Asuransi Astra Buana;
9. Direktur, PT Astra Aviva Life;
10. Head CORAM & IRM;
11. Senior Credit Officer;
12. Head Risk Retail & SME Banking;
13. Head Basel & Market Risk;
14. Head Compliance Monitoring & Advisory;
15. Head, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi Non Bank, Astra.

_______
Catatan:
*  Anggota individu dari perusahaan Astra merujuk ke Surat Penunjukkan dari PT Astra International Tbk.

B. Anggota Tidak Tetap

Keanggotaan tidak tetap adalah undangan komite berdasarkan topik yang didiskusikan oleh Komite 
Manajemen Risiko Terintegrasi.

C. Sekretaris

Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab untuk Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi di Entitas 
Utama.

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah:
- Memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama dalam rangka penyusunan Kebijakan 

Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
- Memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama dalam rangka perbaikan atau 

penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

Satuan Kerja Audit Intern (“SKAI”)

Kepala SKAI bertanggung jawab secara struktural kepada Direktur Utama. Untuk menjaga independensi 
dan menjamin kelancaran tugas dan tanggung jawab audit serta wewenang dalam memantau tindak 
lanjut atas temuan SKAI, maka kepala SKAI bertanggung jawab secara fungsional kepada Dewan 
Komisaris melalui Komite Audit. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 01/BP/VI/2016 tanggal  
1 Juni 2016, kepala SKAI Perseroan adalah Handi Mulia.

Dalam rangka menegakkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Perseroan, 
meningkatkan efektivitas tata kelola perusahaan dan manajemen risiko, serta mengamankan kegiata 
usaha Perseroan, maka diperlukan adanya fungsi SKAI yang efektif dalam menjalankan tugas dan 
tanggung jawabnya. Piagam SKAI disusun dengan mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi 
Audit Intern Bank dari Bank Indonesia, Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 
2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, serta International 
Professional Practice Framework yang diterbitkan Institute of Internal Audit. 
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Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SKAI sebagaimana tercantum dalam Piagam SKAI meliputi:

- menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Tahunan SKAI;
- mengevaluasi dan menguji pelaksanaan proses tata kelola, manajemen risiko, dan sistem 

pengendalian intern sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- menilai dan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, 

sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa 

pada semua tingkatan manajemen;
- membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan 

Dewan Komisaris melalui Komite Audit dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan;
- memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah 

disepakati;
- bekerja sama dengan Komite Audit;
- menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan SKAI yang dilakukan;
- melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan sepanjang tidak mempengaruhi independensi;
- kepala SKAI harus mengidentifikasi dan memperhatikan ekspektasi Direksi, manajemen senior, 

Dewan Komisaris, serta pemangku kepentingan lainnya terhadap opini dan kesimpulan yang 
diberikan oleh SKAI.

8.4. SUMBER DAYA MANUSIA

Manusia, sistem, dan budaya kerja merupakan komponen utama Perseroan dalam melaksanakan 
strateginya untuk mencapai sasaran bisnis. Tajamnya persaingan, serta berkembang pesatnya 
penggunaan teknologi mengakibatkan meningkatnya permintaan atas talenta. Upaya terus menerus 
mengembangkan kader internal, mempertahankan talenta terbaik serta membekali dengan kemampuan 
digital merupakan tantangan terbesar dalam pengelolaan talenta. Oleh karena itu, misi Direktorat Sumber 
Daya Manusia Perseroan adalah menjadi pemberdaya dengan cara membangun paradigm, wawasan 
dan budaya kerja yang relevan dengan perkembangan industri disamping memastikan kecukupan dan 
kualitas talenta. 

Fokus Perseroan di Direktorat Sumber Daya Manusia adalah memperkuat kemampuan organisasi 
dengan menegakkan empat pilar pada fondasi yang telah dibangun pada tahun-tahun sebelumnya 
berlandaskan tata nilai PRICE (partnership, responsiveness, innovation, care dan excellence). Keempat 
pilar tersebut adalah:

1. Kepemimpinan yang kuat pada setiap lini dan lapis organisasi

Tiga tanggung jawab utama para manajer Perseroan adalah mengelola sumber daya manusia, 
mengelola kinerja, dan mengelola resiko. Untuk memastikan pemahaman dan kualitas para manajer 
dalam melaksanakan peran tersebut, Perseroan menjalankan berbagai program diantaranya 
ROCKstar dan Akreditasi Manajemen Kinerja.

2. Kesempatan berkembang secara profesional dan finansial bagi talent

Pengembangan karyawan merupakan prioritas dan dilakukan dengan lebih fokus dan terstruktur. 
Dari total karyawan, 96% mendapatkan pelatihan keterampilan teknis dan non-teknis dalam tahun 
2016 dengan rata-rata hari pembelajaran 4,8 hari per karyawan. Dalam rangka meningkatkan 
kemampuan terkait produk, penjualan dan layanan, kami merancang dan menyelenggarakan 
berbagai program pembekalan yang kami namakan Foundation Program dan Program Akselerasi. 
Program ini ditujukan untuk mempersiapkan tenaga penjualan agar mampu mencapai kinerja 
sesuai harapan 

3. Imbal jasa bersaing bagi talent yang secara konsisten berkinerja tinggi dengan memperhatikan 
risiko 
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Perseroan memenuhi hak-hak normatif yang dipersyaratkan peraturan perundangan yang berlaku 
seperti upah minimum, tunjangan hari raya, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan serta 
cuti. Selain itu, Perseroan menyediakan berbagai fasilitas untuk karyawan, antara lain:

No. Benefit Keterangan
1. Kredit Karyawan Diberikan kepada karyawan tetap. Jenis kredit yang diberikan antara lain: kredit rumah, 

kredit kendaraan, kredit darurat, kredit pendidikan, kredit renovasi rumah.
2. Asuransi Kesehatan Diberikan kepada karyawan probation dan tetap. Manfaat asuransi berlaku untuk 

karyawan/karyawati, istri karyawan, serta anak karyawan/ karyawati, maksimum 3 anak. 
Jenis manfaat asuransi yang diberikan antara lain: manfaat rawat inap, rawat jalan, rawat 
gigi, persalinan dan kacamata.

3. Medical Check Up Diberikan kepada karyawan tetap yang telah bekerja minimal 12 (dua belas) bulan di 
Perseroan dan diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali. 

4. Asuransi Jiwa Diberikan kepada karyawan tetap. Nilai pertanggungan yang diberikan sesuai kondisi 
sebagai berikut karyawan meninggal dunia, karyawan cacat total karena sakit atau 
kecelakaan dan karyawan cacat sebagian karena kecelakaan, sesuai perjanjian dengan 
pihak asuransi.

5. Dana Pensiun Diberikan kepada karyawan tetap. Besar iuran ditetapkan sesuai ketentuan yang ditetapkan 
Perusahaan. Sejak bulan Juli 2003, Perseroan mendaftarkan karyawannya dalam program 
pensiun yang dikelola DPLK BNI. Pada tahun 2016, Perseroan menempatkan dana untuk 
mendukung pemenuhan liabilitas imbalan pasca-kerja karyawan pada DPLK Astra Aviva 
dan DPLK Manulife Indonesia.

6. Tunjangan Akhir Tahun Diberikan kepada karyawan yang telah bekerja minimal 12 (dua belas) bulan di Perseroan, 
besar tunjangan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Perseroan dan dibayarkan oleh 
Perseroan pada bulan Desember.

7. Tunjangan Telepon 
Selular

Diberikan kepada karyawan tetap dan besar tunjangan sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan Perseroan.

8. Tunjangan Pernikahan Diberikan kepada karyawan tetap dengan masa kerja sekurang-kurangnya satu tahun, 
besar tunjangan sesuai ketentuan yang ditetapkan Perseroan.

9. Santunan Kematian Diberikan apabila karyawan tetap maupun keluarga karyawan meninggal dunia, besar 
tunjangan sesuai ketentuan yang ditetapkan Perseroan.

Perseroan mempekerjakan beberapa karyawan di wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, Bekasi, 
Surabaya, Semarang, dan Palembang yang menerima upah di bawah persyaratan Upah Minimum 
Regional (“UMR”), disebabkan oleh keputusan upah minimum di setiap daerah yang umumnya efektif 
di bulan Januari. Sesuai kebijakan di Perseroan, penyesuaian upah karyawan akan dilakukan di bulan 
April setiap tahunnya. Pada saat disesuaikan, upah yang baru akan berlaku retroaktif sejak bulan 
Januari sehingga memenuhi ketentuan UMR untuk tahun tersebut.

4. Lingkungan kerja yang positif di mana tata nilai Perseroan tercermin dalam budaya kerja yang 
menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan layanan nasabah 

Budaya kerja selaras sistem nilai Perseroan diperkuat melalui leadership coaching; komunikasi internal 
yang intensif; pelaksanaan LKS bipartite; dan kampanye “Plan, Do, Check, Act” (PDCA).

Serikat pekerja dan komitmen dalam mengembangkan hubungan kerja harmonis

Perseroan menyadari peranan yang sangat penting dari para karyawannya dalam membangun 
budaya Perseroan. Untuk itu, serikat pekerja senantiasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari perusahaan dan merupakan mitra dalam menjalin hubungan yang baik dan mengembangkan 
komunikasi yang terbuka antara manajemen dengan seluruh karyawan. Sebagai wujud kemitraan, 
Perseroan memiliki serikat pekerja telah dilaporkan kepada Kementrian Tenaga Kerja berdasarkan 
Surat Perseroan No. 008/KEUHR-IR tanggal 28 April 2015 dengan Bukti Pencatatan No. B. 104/
PHIJSK-PKKAD/PP&PKBNIII2015 tanggal 10 Juli 2015. Perseroan juga telah membuat Perjanjian 
Kerja Bersama dengan Serikat Pekerja Bank Permata (“SPBP”) untuk periode 2015-2017.

Perjanjian Kerja Bersama telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan No. KEP. 104/PHIJSK-PKKAD/PKBNII/2015 tanggal 10 Juli 2015, 
berlaku terhitung sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan 26 April 2017. Perjanjian Kerja Bersama 
antara lain bertujuan untuk mengembangkan serta memupuk hubungan kerja sama yang lebih erat 
antara Perseroan dengan pekerja atau SPBP untuk memajukan Perseroan dan mensejahterakan 
pekerja. Sehubungan dengan Perjanjian Kerja Bersama yang akan berakhir pada 26 April 2017, saat 
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ini Perseroan dalam tahap persiapan negosiasi dengan serikat pekerja atas perubahan/perpanjangan 
Perjanjian Kerja Bersama.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan memiliki total karyawan sejumlah 8.547 terdiri dari 7.462 
karyawan tetap dan 1.085 karyawan kontrak, sedangkan SKF memiliki total karyawan sejumlah 48 
terdiri dari 37 karyawan tetap dan 11 karyawan kontrak, dengan perincian sebagai berikut: 

• Tabel komposisi karyawan menurut jenjang kepangkatan

Keterangan
31 Desember 2014(1) 31 Desember 2015(1) 31 Desember 2016(1)

Perseroan SFK Perseroan SFK Perseroan SFK
Direksi, Dewan Komisaris dan lainnya 24 5 24 5 23 6
Executive Vice President 16 - 20 - 20 -
Senior Vice President 94 - 96 - 113 -
Vice President 343 5 353 4 354 4
Assistant Vice President 394 4 420 6 427 6
Senior Manager 700 6 739 6 697 4
Manager 887 5 882 3 823 3
Senior Officer 1.731 3 1.722 3 1.590 4
Officer 2.003 6 1.865 6 1.719 7
Associate 1.945 18 1.947 12 1.858 14
Non staff 540 - 970 - 923 -
Jumlah 8.677 52 9.038 45 8.547 48

Catatan:
(1) Termasuk karyawan kontrak, Direksi, Dewan Komisaris, tenaga kerja asing dan komite.

• Tabel komposisi karyawan menurut jenjang pendidikan

Keterangan
31 Desember 2014(1) 31 Desember 2015(1) 31 Desember 2016(1)

Perseroan SFK Perseroan SFK Perseroan SFK
S3 4 - 3 - 3 -
S2 357 4 355 7 328 5
S1 5.840 41 5.920 32 5.608 35
D1-D4 1.506 5 1.507 4 1.387 6
SLTA 968 2 1.252 2 1.220 2
SLTP 2 - 1 - 1 -
Jumlah 8.677 52 9.038 45 8.547 48

Catatan:
(1) Termasuk karyawan kontrak, Direksi, Dewan Komisaris, tenaga kerja asing dan komite.

• Tabel komposisi karyawan menurut jenjang usia

Keterangan
31 Desember 2014(1) 31 Desember 2015(1) 31 Desember 2016(1)

Perseroan SFK Perseroan SFK Perseroan SFK
≤ 25 871 - 890 1 717 1
> 25-30 2.335 5 2.395 4 2.166 5
> 30-35 1.741 5 1.825 3 1.733 4
> 35-40 1.150 8 1.210 8 1.192 8
> 40-45 1.413 14 1.379 12 1.211 16
> 45-50 823 10 912 9 1.035 7
> 50 344 10 425 8 493 7
Jumlah 8.677 52 9.038 45 8.547 48

Catatan:
(1) Termasuk karyawan kontrak, Direksi, Dewan Komisaris, tenaga kerja asing dan komite. 
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Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan mempekerjakan sebanyak 6 orang 
tenaga kerja asing dengan uraian sebagai berikut: 

No Nama Warga 
negara Jabatan Nomor dan Masa Berlaku RPTKA Nomor dan Masa Berlaku IMTA

1. David Allen 
Worth

Amerika 
Serikat

Komisaris 
Independen

Keputusan Direktur Jenderal 
Pembinaan Penempatan Tenaga 
Kerja No. KEP 18819/PPTK/
PTA/2016 tentang Pengesahan 
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja 
Asing pada PT Bank Permata, Tbk 
tanggal 6 Juli 2015, (tidak ada masa 
berlaku) 

Keputusan Menteri 
Ketenagakerjaan No. KEP. 13644/
MEN/P/IMTA/2016 tentang 
Pemberian Izin Memperkerjakan 
Tenaga Kerja Asing (IMTA) 
tanggal 23 September 2016 atas 
David Allen Worth berlaku sampai 
dengan tanggal 14 Desember 
2017

2. Sebastian 
Ramon Arcuri

Argentina Komisaris 
Utama

Tidak berdomisili di Indonesia 
sehingga tidak memerlukan RPTKA

Tidak berdomisili di Indonesia 
sehingga tidak memerlukan IMTA

3. Mark Spencer 
Greenberg

Inggris Komisaris Tidak berdomisili di Indonesia 
sehingga tidak memerlukan RPTKA

Tidak berdomisili di Indonesia 
sehingga tidak memerlukan IMTA

4. Julian Loong 
Choon Fong

Kanada Wakil Direktur 
Utama

Keputusan Direktur Jenderal 
Pembinaan Penempatan Tenaga 
Kerja No. KEP 14152/PPTK/
PTA/2015 tentang Pengesahan 
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja 
Asing pada PT Bank Permata, Tbk 
tanggal 6 Juli 2015 (tidak ada masa 
berlaku)

Keputusan Menteri 
Ketenagakerjaan No. KEP. 12053/
MEN/P/IMTA/2016 tentang 
Pemberian Izin Memperkerjakan 
Tenaga Kerja Asing (IMTA) 
tanggal 2 September 2016 atas 
Julian Loong Choon Fong, berlaku 
sampai dengan tanggal  
1 September 2017

5. Loh Tee Boon Singapura Direktur Keputusan Direktur Jenderal 
Pembinaan Penempatan Tenaga 
Kerja No. KEP 00285/PPTK/
PTA/2017 tentang Pengesahan 
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja 
Asing pada PT Bank Permata, Tbk 
tanggal 10 Januari 2017, (tidak ada 
masa berlaku) 

Keputusan Menteri 
Ketenagakerjaan No. KEP. 
-02813/MEN/B/IMTA/2017 tentang 
Pemberian Izin Memperkerjakan 
Tenaga Kerja Asing (IMTA) 
tanggal 17 Januari 2017 atas Loh 
Tee Boon, berlaku sampai dengan 
tanggal 17 Januari 2018 

6. John Edward 
Usher

Inggris Technical 
Advisor Risk 

Management – 
Special Asset 
Management

Keputusan Direktur Jenderal 
Pembinaan Penempatan Tenaga 
Kerja No. KEP 21520/PPTK/
PTA/2016 tentang Pengesahan 
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja 
Asing pada PT Bank Permata, Tbk 
tanggal 5 September 2016, (tidak 
ada masa berlaku)

Keputusan Menteri 
Ketenagakerjaan No. KEP. -55116/
MEN/P/IMTA/2016 tentang 
Pemberian Izin Memperkerjakan 
Tenaga Kerja Asing (IMTA) tanggal 
19 September 2016 atas John 
Edward Usher, berlaku sampai 
dengan tanggal 19 September 
2017
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8.6. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENYERTAAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN 
PERSEROAN, PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM, ENTITAS ANAK DAN 
ENTITAS ASOSIASI

Hubungan kepemilikan, penyertaan, pengurusan, dan pengawasan Perseroan, pemegang saham 
berbentuk badan hukum dan Entitas Anak pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai 
berikut:

______
Catatan:
(1) Astra merupakan perusahaan publik yang tercatat di Indonesia dengan kepemilikan publik sebesar 49,89%;
(2) Jardine Cycle Carriage Ltd. (Singapura) merupakan perusahaan publik yang tercatat di Singapura dengan kepemilikan 

publik (di bawah 10%) sebesar 25,00%;
(3) Jardine Strategic Holdings Ltd. (Bermuda) merupakan perusahaan publik yang tercatat di London (primary listing) serta 

Bermuda dan Singapura (secondary listing) dengan kepemilikan publik (di bawah 10%) sebesar 16,36%, per awal Oktober 
2016;

(4) Jardine Matheson Holdings Ltd. (Bermuda) merupakan perusahaan publik yang tercatat di London (primary listing) serta 
Bermuda dan Singapura (secondary listing) dengan kepemilikan publik (di bawah 10%) sebesar 43,16%, per awal Oktober 
2016.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pemegang saham pengendali Perseroan, sesuai dengan 
PBI No. 14/24/PBI/2012 tanggal 26 Desember 2012 perihal Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan 
Indonesia, adalah Astra dan SCB.
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Hubungan kepengurusan dan kepengawasan

Nama Perseroan Astra SCB SFK ASF
Sebastian Ramon Arcuri KU - - - -
Suparno Djasmin WKU DI - - WKU
Lukita Dinarsyah Tuwo KI - - - -
Doktor Insinyur Ignatius Supomo KI - - - -
David Allen Worth KI - - - -
Tony Prasetiantono KI - - - -
Mark Spencer Greenberg K K - - -
Ian Charles Anderson K - - - -
Ridha Djuanda Muliawibawa Wirakusumah DU - - - -
Julian Loong Choon Fong WDU - - - -
Mirah Dewi Wiryoatmodjo D - - - -
Indri Koesindrijastoeti Hidayat D - - - -
Bianto Surodjo D - - - -
Abdy Dharma Salimin D - - - -
Lea Setianti Kusumawijaya D - - - -
Darwin Wibowo D - - - -
Achmad Kusna Permana D - - - -
Loh Tee Boon D - - - -

Catatan:
DU   :  Direktur Utama
WDU  :  Wakil Direktur Utama
D   :  Direktur
DI   :  Direktur Independen
KU   :  Komisaris Utama
PK   :  Presiden Komisaris
WKU  :  Wakil Komisaris Utama
K   :  Komisaris

8.7. KETERANGAN MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA

8.7.1.  PT Astra International Tbk. (“Astra”)

a. Umum

Astra adalah sebuah Perseroan Terbuka yang tercatat di BEI. Astra didirikan dengan Akta Notaris 
Sie Khwan Djioe No. 67 tanggal 20 Februari 1957 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik 
Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/53/5 tanggal 1 Juli 1957.

Anggaran Dasar Astra telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir sebagaimana ternyata 
dalam Akta No. 21 tanggal 7 Desember 2015, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., 
Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat dalam 
database Sisminbakum sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0989934 tanggal 21 Desember 
2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3596221.AH.01.11.Tahun 
2015 tanggal 21 Desember 2015.

Astra berdomisili di Jakarta, Indonesia, dengan kantor pusat di JI. Gaya Motor Raya No. 8, Sunter 
II, Jakarta.

b. Maksud dan tujuan serta segmen usaha

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar, maksud dan tujuan Astra adalah menjalankan kegiatan 
usaha dalam bidang perdagangan umum, perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, 
pembangunan, jasa dan konsultan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Astra bergerak di 7 (tujuh) segmen usaha yaitu (i) Otomotif; 
(ii) Jasa Keuangan; (iii) Alat Berat dan Pertambangan; (iv) Agribisnis; (v) Infrastruktur dan Logistik; 
(vi) Teknologi Informasi; (vii) Properti.
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c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Struktur permodalan dan pemegang saham Astra sesuai dengan DPS yang diterbitkan oleh 
PT Raya Saham Registra per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Keterangan
Nilai Nominal Rp50 per saham

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 60.000.000.000 3.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor 

Jardine Cycle & Carriage Ltd. 20.288.255.040 1.014.412.752.000 50,11
Masyarakat Lain 20.195.298.100 1.009.764.905.000 49,89

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 40.483.553.140 2.024.177.657.000 100,00
Saham Dalam Portepel 19.516.446.860 975.822.343.000

d. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 31 tanggal 20 April 2017, dibuat di hadapan 
Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada 
Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0129463 tanggal 21 April 2017, dan telah 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0052444.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 21 April 2017, 
susunan Dewan Komisaris dan Direksi Astra adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris :  Budi Setiadharma
Komisaris Independen :  Sidharta Utama
Komisaris Independen :  Mari Elka Pangestu
Komisaris Independen :  Muhamad Chatib Basri
Komisaris Independen :  Yasutoshi Sugimoto
Komisaris :  Anthony John Liddell Nightingale 
Komisaris :  Benjamin William Keswick   
Komisaris :  Mark Spencer Greenberg
Komisaris :  Jonathan Chang
Komisaris :  David Alexander Newbigging
Komisaris :  John Raymond Witt 
Komisaris :  Adrian Teng Wei Ann 

Direksi
Presiden Direktur :  Prijono Sugiarto
Direktur Independen :  Bambang Widjanarko Santoso 
Direktur :  Widya Wiryawan
Direktur :  Johannes Loman
Direktur :  Suparno Djasmin
Direktur :  Djony Bunarto Tjondro 
Direktur :  Chiew Sin Cheok 
Direktur :  Gidion Hasan 
Direktur :  Henry Tanoto

f. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari laporan keuangan 
konsolidasian Astra dan entitas anak Astra untuk tahun berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan 
2015 yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia. Laporan keuangan 
konsolidasian Astra dan entitas anak Astra untuk tahun berakhir tanggal 31 Desember 2016 telah 
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan global 
PricewaterhouseCoopers) dengan opini tanpa modifikasian.
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Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam miliaran Rupiah)
31 Desember 2015 31 Desember 2016

Jumlah aset 245.435 261.855
Jumlah liabilitas 118.902 121.949
Jumlah ekuitas 126.533 139.906

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam miliaran Rupiah)
Untuk tahun yang berakhir tanggal 

31 Desember
2015 2016

Pendapatan bersih 184.196 181.084
Laba bruto 36.710 36.432
Laba sebelum pajak penghasilan 19.630 22.253
Laba tahun berjalan 15.613 18.302
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan 16.454 19.804

8.7.2.  Standard Chartered Bank (“SCB”)

Berdasarkan Certificate of Incumbency of Standard Chartered Bank tanggal 14 Maret 2017 yang 
dibuat oleh Rino Santodiono Donosepoetro, Attorney of Standard Chartered Bank, berikut ini adalah 
informasi mengenai SCB:

a. Umum

 SCB didirikan secara sah berdasarkan hukum Inggris berdasarkan Royal Charter tanggal 
29 Desember 1853 dengan nomor referensi ZC18, berkantor pusat di 1 Basinghall Avenue, 
London, EC2V 5DD, United Kingdom.

b. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

 Pemegang saham SCB adalah Standard Chartered Holdings Limited dengan kepemilikan 
saham sebanyak 26.523.529.642 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar 
USD26.523.529.642. Berikut ini adalah struktur permodalan SCB:

(dalam TWD)
Kelas Saham Nilai Nominal Modal Dasar Modal Disetor 
Non cumulative redeemable

preference shares 24,50 1.225.000.000 -
Total modal 1.225.000.000 -

(dalam USD)
Kelas Saham Nilai Nominal Modal Dasar Modal Disetor
Non-cumulative irredeemable

preference 0,01 24.000 24.000
Non-cumulative preference 5,00 5.000.000 -
Non-cumulative redeemable

preference 5,00 75.000 75.000
Non-cumulative redeemable

preference 8,125% 5,00 2.312.500 -
Ordinary 1,00 26.782.000.000 26.523.529.642
Total modal 26.789.411.500 26.523.628.642
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c. Pengurusan 

Berikut ini adalah Direktur SCB yang menjabat:

Direktur : William Thomas Winters
Direktur : Tracy Clarke
Direktur : Andrew Halford
Direktur : Mark Smith

d. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari laporan keuangan 
konsolidasian SCB dan entitas anak SCB untuk tahun berakhir tanggal 31 Desember 2016 
yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan International Financial Reporting Standards 
(IFRS) yang diadopsi oleh Uni Eropa. Laporan keuangan konsolidasian SCB dan entitas anak 
SCB untuk tahun berakhir tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 
KPMG LLP dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan USD)
31 Desember 2015 31 Desember 2016

Jumlah aset 640.483 646.692
Jumlah liabilitas 591.971 598.034
Jumlah ekuitas 48.512 48.658

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan USD)
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember

2015 2016
Pendapatan operasional 14.613 13.010
Beban operasional (11.173) (10.211)
Laba (Rugi) sebelum pajak penghasilan (1.523) 409
Rugi tahun berjalan (2.196) (191)
Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan (4.490) (1.604)

8.8. KETERANGAN TENTANG PENYERTAAN PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 99,998% pada 
SFK dan 25,0% pada ASF. Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing perusahaan: 

8.8.2.  PT Sahabat Finansial Keluarga (dahulu PT GE Finance Indonesia) (“SFK”)

a. Umum

SFK, berkedudukan hukum di Jakarta, pada awalnya didirikan dengan menggunakan nama PT GE 
Astra Finance berdasarkan Akta Pendirian No.230, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., 
Notaris di Jakarta (“Akta Pendirian”). Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham 
berdasarkan keputusan Menkumham No. C2-13.319.HT.01.01.Th.94 tanggal 2 September 1994 
dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 1596/A.PT/
HKM/1994/PN.JAK.SEL pada tanggal 12 September 1994. Akta tersebut juga telah diumumkan di 
Berita Negara Republik Indonesia No. 10 tanggal 3 Februari 1995 dan Tambahan Berita Negara 
No. 978.
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Anggaran dasar SFK telah disesuaikan dengan ketentuan dalam UUPT sebagaimana dimuat dalam 
Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT GE Finance Indonesia No.56 
tanggal 25 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah 
memperoleh persetujuan dari Menkumham pada tanggal 11 Agustus 2008 dan telah didaftarkan 
pada Daftar Perseroan pada tanggal 11 Agustus 2008 (“Akta No. 56/2008”).

Perubahan anggaran dasar selanjutnya adalah perubahan Pasal 1 tentang nama perseroan dari 
“PT GE Finance Indonesia” menjadi “PT Sahabat Finansial Keluarga” yang dibuat berdasarkan 
Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No.30 tanggal 19 Agustus 2011 
dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Tangerang. Perubahan Anggaran Dasar tersebut 
telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan Menkumham No. 42802.
AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 23 Agustus 2011 dan Perbaikan SK No.AHU.2-AH.01.01.12271 
tanggal 24 Oktober 2011 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0070233.
AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 23 Agustus 2011. Perubahan nama ini telah dilaporkan oleh SFK 
ke Menteri Keuangan melalui Surat No.01/legal-GEFI/TYP/Sep/2011 tanggal 28 September 2011. 
Dengan demikian, perubahan nama ini telah berlaku efektif sejak tanggal 23 Agustus 2011 dan 
telah memenuhi kewajiban administrasi pelaporan sebagaimana diwajibkan dalam peraturan yang 
berlaku.

Anggaran dasar SFK telah diubah beberapa kali dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan 
Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 92 tanggal 29 Mei 2015 dibuat di hadapan Buchari 
Hanafi, S.H., Notaris di Tangerang (“Akta No. 92/2015”), sehubungan dengan perubahan tempat 
kedudukan, maksud dan tujuan, ketentuan mengenai direksi dan ketentuan mengenai komisaris. 
Akta No. 92/2015 telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan 
Menkumham No. AHU-0937243.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 15 Juni 2015.

b. Maksud dan tujuan dan kegiatan usaha

Berdasarkan Akta No.92/2015, maksud dan tujuan SFK adalah menjalankan kegiatan usaha sebagai 
perusahaan pembiayaan, baik dalam bidang pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, 
pembiayaan multiguna, pembiayaan lain setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK, 
serta sewa operasi (operating lease) dan/atau kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Untuk melakukan kegiatan usaha 
tersebut, SFK telah memperoleh izin usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan  
No. 552/KMK.017/1994 tanggal 10 November 1994 sebagaimana terakhir kali diubah melalui 
Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-820/KM.10/2011 tanggal 31 Oktober 2011 sehubungan 
dengan perubahan nama PT GE Finance Indonesia menjadi PT Sahabat Finansial Keluarga. SFK 
juga telah memperoleh penetapan status sebagai penerbit kartu kredit sebagaimana dibuktikan 
dalam surat Bank Indonesia No. 11/551/DASP tanggal 3 Juli 2009.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, SFK dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai 
berikut:

(i) pembiayaan investasi, yang akan dilakukan dengan cara: sewa pembiayaan (finance lease); 
jual dan sewa balik (sale and leaseback); anjak piutang dengan pemberian jaminan dari 
penjual piutang (factoring with recourse); pembelian dengan pembayaran secara angsuran; 
pembiayaan proyek; dan pembiayaan infrastruktur;

(ii) pembiayaan modal kerja, yang akan dilakukan dengan cara: jual dan sewa balik (sale and 
leaseback); anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang (factoring with 
recourse); anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang (factoring without 
recourse); dan fasilitas modal usaha;

(iii) pembiayaan multiguna, yang akan dilakukan dengan cara: sewa pembiayaan (finance lease); 
dan pembelian dengan pembayaran secara angsuran, termasuk pembiayaan dengan kartu 
kredit yang diterbitkan oleh SFK; 

(iv) kegiatan usaha pembiayaan lain setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK; 
dan

(v) sewa operasi (operating lease) dan/atau kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan.
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c. Struktur permodalan dan kepemilikan 

Berdasarkan Akta No. 21 tanggal 7 Juni 2016 dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., 
yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dan dicatat dalam database Sisminbakum 
berdasarkan keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0055019 tanggal 7 Juni 2016 serta telah 
didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0069773.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal  
7 Juni 2016, struktur permodalan dan kepemilikan saham SFK terakhir pada tanggal Prospektus ini 
diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan
Nilai Nominal Saham Rp1.000.000 per saham

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 400.000 400.000.000.000
Modal Ditempatkan & Disetor 

Perseroan 99.998 99.998.000.000 99,998
Dyah Adhi Astuti 2 2.000.000 0,002

Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor 100.000 100.000.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 300.000 300.000.000.000

d. Pengurusan dan pengawasan 

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham SFK No. 1 tanggal  
1 November 2016 dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta, yang telah 
memperoleh persetujuan dari Menkumham dan dicatat dalam database Sisminbakum berdasarkan 
keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0095815 tanggal 3 November 2016, susunan anggota 
Direksi dan Dewan Komisaris SFK adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris :  Iwan Nataliputra
Komisaris :  Yohanes Suhardi 
Komisaris Independen :  Heri Sunaryadi

Direksi
Presiden Direktur :  Anang Mazfuad
Direktur :  Muhammad Kurniawan
Direktur : Aditya Cipta Harsono

e. Ikhtisar data keuangan penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan 
laporan keuangan SFK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015; yang 
telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia. 

Laporan keuangan SFK untuk tahun berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 telah diaudit 
oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (penanggung jawab: Kusumaningsih 
Angkawijaya, CPA) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian. 

Laporan Posisi Keuangan 

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 2015 31 Desember 2016

Jumlah aset 339.130 352.537
Jumlah liabilitas 14.639 15.496
Jumlah ekuitas 324.491 337.041
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Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 

(dalam jutaan Rupiah)
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember

2015 2016
Jumlah pendapatan operasional 57.191 58.425
Jumlah beban operasional (54.595) (46.538)
Laba sebelum pajak penghasilan 2.596 11.887
Laba bersih 2.271 12.437
Jumlah laba komprehensif 2.752 12.550

8.8.2.  PT Astra Sedaya Finance (“ASF”) 

a. Umum

ASF berkedudukan di Jakarta didirikan dengan nama PT Raharja Sedaya berdasarkan Akta 
Perseroan Terbatas No. 50 tanggal 15 Juli 1982 yang dibuat oleh Rukmasanti Hardjasatya S.H., 
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan keputusan 
Menkumham No. C2-474.HT.01.0l.TH.83 tanggal 20 Januari 1983 dan telah didaftarkan dalam 
buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 341/1983 tertanggal 27 
Januari 1983, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 15 
Februari 1983, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 231/1983 (“Akta Pendirian”).

Anggaran dasar ASF dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan dan 
terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar 
No.16 tanggal 10 Nopember 2015 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris 
di Jakarta Selatan, sebagaimana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan 
keputusan Menkumham No.AHU-0945752.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 12 Nopember 2015 
dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat pada Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum 
Umum dibawah No.AHU-AH.01.03-0979433 tanggal 12 Nopember 2015 yang mana persetujuan 
dan pemberitahuan tersebut keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah 
No.AHU-3578359.AH.01.11 TAHUN 2015 tanggal 12 Nopember 2015 yang berisikan mengenai 
perubahan antara lain Pasal 3 anggaran dasar mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha 
ASF.

b. Maksud dan tujuan dan kegiatan usaha

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar ASF, maksud dan tujuan ASF adalah untuk mendirikan dan 
menjalankan perusahaan pembiayaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, bidang usaha 
ASF diutamakan pada kegiatan pembiayaan konsumen yang dilakukan dalam bentuk penyediaan 
dana bagi konsumen untuk pembelian kendaraan bermotor dengan pembayaran secara angsuran 
oleh konsumen. Untuk melakukan kegiatan usaha tersebut, ASF telah memiliki izin usaha 
dalam bidang lembaga pembiayan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1093/
KMK.013/1989, tanggal 26 September 1989 tentang Pemberian Ijin Usaha Dalam Bidang Usaha 
Lembaga Pembiayaan kepada PT Rahardja Sedaya Finance, yang kemudian diubah dengan Surat 
Departement Keuangan cq. Direktorat Jenderal Moneter No. S-3630/M/1992 tanggal 30 Juni 1992 
tentang Perubahan Status PT Rahardja Sedaya Finance menjadi Perusahaan Patungan dengan 
nama PT Astra Sedaya Finance.

c. Struktur permodalan dan kepemilikan 

Berdasarkan Akta No. 35 tanggal 15 Desember 2011, dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo, 
S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah 
diterima Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-00221. dan telah didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0000511.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 3 Januari 2012, 
dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24 September 2013 No. 
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77, Tambahan Berita Negara No. 4977/L juncto Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham 
Perubahan Anggaran Dasar No.92 tanggal 20 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan Aryanti 
Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya 
telah diterima oleh Menkumham dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat 
No.AHU-07535.40.21.2014 tanggal 20 Oktober 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
di bawah No.AHU-0108192.40.80.2014 tanggal 20 Oktober 2014, struktur permodalan dan 
kepemilikan saham ASF terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan
Nilai Nominal Saham Rp1.000 per saham

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 1.500.000.000 1.500.000.000.000
Modal Ditempatkan & Disetor 

PT Garda Era Sedaya 267.311.238 267.311.238.000 28,125
PT Astra International Tbk. 267.311.238 267.311.238.000 28,125
PT Sedaya Multi Investama 178.207.492 178.207.492.000 18,750
Perseroan 237.609.990 237.609.990.000 25,000

Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor 950.439.958 950.439.958.000 100,000
Saham Dalam Portepel 549.560.042 549.560.042.000

d. Pengurusan dan pengawasan 

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat ASF No. 27 tanggal 11 April 2017, dibuat di 
hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima oleh Menkumham 
dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat No. AHU-AH.03-0133158 tanggal 
4 Mei 2017, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0057663.AH.01.11 
Tahun 2017 tanggal 4 Mei 2017, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ASF terakhir pada 
tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris :  Gunawan Geniusahardja
Wakil Presiden Komisaris :  Suparno Djasmin 
Komisaris Independen :  Buyung Syamsudin 
Komisaris Independen :  H. Mohammad Husni 
Komisaris :  Djony Bunarto Tjondro
Komisaris :  Henry Santoso 

Direksi
Presiden Direktur :  Jodjana J.
Direktur :  Wie Mia
Direktur :  Siswadi
Direktur :  Anton Rusli
Direktur :  Handoko Liem 
Direktur :  Samuel Manasseh

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan 
laporan keuangan ASF untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 
2015, yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan ASF untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota 
jaringan global PricewaterhouseCoopers) (penanggung jawab: Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., 
CPA) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.
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Laporan Posisi Keuangan 

(dalam miliaran Rupiah)
31 Desember 2015 31 Desember 2016

Jumlah aset 30.392 31.478
Jumlah liabilitas 24.699 25.696
Jumlah ekuitas 5.693 5.782

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 

(dalam miliaran Rupiah)
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember

2015 2016
Jumlah pendapatan - bersih 5.468 5.319
Jumlah beban 4.228 4.120
Laba sebelum pajak penghasilan 1.271 1.230
Laba bersih 969 934
Jumlah pendapatan komprehensif 1.237 709

8.9. PERJANJIAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN 
AFILIASI

Perseroan dalam kegiatan usaha yang normal melakukan transaksi keuangan dengan pihak-pihak yang 
mempunyai hubungan Afiliasi guna mendukung kegiatan operasional Perseroan. Seluruh transaksi 
pemberian pinjaman dengan pihak Afiliasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar apabila 
dilakukan dengan pihak ketiga (arm’s length). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, transaksi dengan 
pihak yang memiliki hubungan Afiliasi adalah sebagai berikut :

No. Pihak terkait 
Perjanjian Nomor dan Tanggal Perjanjian Periode 

Berlaku
Sifat 

Hubungan 
Afiliasi

Nilai Transaksi(1) 
(per 31 

Desember 2016)
% terhadap 
jenis akun(1)

1. PT 
Adedanmas

Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan 
No. RL-FF/16/1758/AMD/AVC tanggal 26 
September 2016 yang merupakan perpanjangan 
dari Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan 
No. KK/13/1091/AMD/AVC tanggal 21 Juni 2013 
sebagaimana yang terakhir diubah dengan 
Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 
RL-FF/15/1723/AMD/AVC tanggal 27 Agustus 
2015, yang merupakan satu kesatuan dengan 
Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat 
dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas 
Perbankan No. SKU/14/2051/AMD/AVC tanggal 
30 September 2014

Jangka waktu 
sejak 30 Juni 
2016 sampai 

dengan 30 Juni 
2017

Dimiliki oleh 
pemegang 

saham akhir 
yang sama 

dengan Astra

Kredit yang 
diberikan 

Rp40.627 juta

0,02% dari 
jumlah kredit 

yang diberikan 

2. PT Astra 
Honda Motor

Perjanjian Kerjasama Bisnis tanggal 26 Juli 2005 
antara Perseroan dengan PT Astra Honda Motor. 

Perjanjian 
mulai berlaku 
sejak tanggal 
perjanjian ini 

dan akan terus 
berlaku kecuali 

diakhiri oleh 
perjanjian yang 
dibuat secara 
tertulis oleh 
para pihak 

berdasarkan 
kesepakatan 

tertulis bersama 
dari para pihak 

sekurang-
kurangnya 30 
hari sebelum 

tanggal 
pengakhiran

Dimiliki oleh 
pemegang 

saham akhir 
yang sama 

dengan Astra

Nihil Nihil
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No. Pihak terkait 
Perjanjian Nomor dan Tanggal Perjanjian Periode 

Berlaku
Sifat 

Hubungan 
Afiliasi

Nilai Transaksi(1) 
(per 31 

Desember 2016)
% terhadap 
jenis akun(1)

3. PT Tunas 
Mobilindo 
Parama

Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 
RL-DF/16/1425/AMD/AVC tanggal 9 Agustus 
2016 yang merupakan perpanjangan dari 
Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 
RL-DF/15/1314/AMD/AVC tanggal 30 Juni 2015 

Jangka waktu 
sampai dengan 
30 Juni 2017

Dimiliki oleh 
pemegang 

saham akhir 
yang sama 

dengan Astra

Kredit yang 
diberikan Rp4.030 

juta

0,00% dari 
jumlah kredit 

yang diberikan 

4. PT Asuransi 
Astra Buana

(a) Perubahan Kedua Perjanjian Pemberian 
Fasilitas Perbankan No. KK/16/2423/AMD/
CGVC tanggal 22 Desember 2016 yang 
merupakan perpanjangan dari Perjanjian 
fasilitas Bank Garansi No. BG/04/093/N/
Com tanggal 2 Agustus 2004 sebagaimana 
yang terakhir diubah dengan Addendum 
Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan 
No. KK/15/2565/ADD/CGVC tanggal 11 
Desember 2015 yang merupakan satu 
kesatuan dengan Syarat dan Ketentuan 
Umum Pemberian Fasilitas Perbankan 
No. SKU/14/2804/AMD/CGVC tanggal 19 
Desember 2014

Jangka waktu 
30 September 
2015 sampai 
dengan 30 
September 

2017

Dimiliki oleh 
pemegang 

saham akhir 
yang sama 

dengan Astra

Nihil Nihil 

(b) Polis No. 071700001704 sehubungan 
dengan Cash in Transit & Cash in Safe

Jangka waktu 
sejak 31 

Desember 2016 
sampai dengan 
31 Desember 

2017

5. PT Mercindo 
Autorama

Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan 
No. RL-FF/16/1770/AMD/AVC tanggal 27 
September 2016 yang merupakan perpanjangan 
dari Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan 
No. RL-FF/14/2044/AMD/AVC tanggal 25 
Juni 2015 sebagaimana yang terakhir diubah 
dengan Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 
RL-FF/15/1650/AMD/AVC tanggal 18 Agustus 
2015 yang merupakan satu kesatuan dengan 
Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat 
dan Ketentuan Umum Fasilitas Perbankan No. 
SKU/14/2043/AMD/AVC tanggal 29 September 
2014

Jangka waktu 
sampai dengan 
30 Juni 2017

Dimiliki oleh 
pemegang 

saham akhir 
yang sama 

dengan Astra

Kredit yang 
diberikan 

Rp11.675 juta

0,01% dari 
jumlah kredit 

yang diberikan 

6. PT Serasi  
Auto Raya

(a) Kerjasama Pengadaan Kendaraan 
Dinas untuk Presiden Direktur No. PVM.
CRES/5000847/CTR/140625 tanggal 
10 Oktober 2014 yang merupakan satu 
kesatuan dengan Syarat dan Ketentuan 
Umum Kerjasama No. PVM/SKU/0341 
tanggal 23 Agustus 2013

Jangka sewa 
48 bulan sejak 

3 Februari 2015

Dimiliki oleh 
pemegang 

saham akhir 
yang sama 

dengan Astra

(a) Beban yang 
masih harus 
dibayar 
Rp3.944 juta

(b) Garansi yang 
diterbitkan 
Rp51 juta

(a) 0,00% dari 
jumlah beban 
yang masih 
harus dibayar 

(b) 0,% dari 
jumlah 
garansi yang 
diterbitkan(b) Kerjasama Pengadaan Kendaraan Dinas 

untuk Wakil Direktur Utama No. PVM.
CRES/5003504/CTR/150916 tanggal 25 
September 2015 yang merupakan satu 
kesatuan dengan Syarat dan Ketentuan 
Umum Kerjasama No. PVM/SKU/0341 
tanggal 23 Agustus 2013

Jangka sewa 
24 bulan sejak 
9 Oktober 2015

(c) Kerjasama Pengadaan Shuttle Bus 
Karyawan No. PVM.CRES/5003298/
CTR/150818 tanggal 1 Oktober 2015 yang 
merupakan satu kesatuan dengan Syarat 
dan Ketentuan Umum Kerjasama No. 
PVM/SKU/0341 tanggal 23 Agustus 2013

Jangka waktu 
1 Januari 2015 
sampai dengan 

31 Juli 2017

(d) Kerjasama Pengadaan Sewa Kendaraan 
Bermotor Roda Dua No. PVM.
CRES/5001911/CTR/141222 tanggal 
2 Februari 2015 yang merupakan satu 
kesatuan dengan Syarat dan Ketentuan 
Umum Kerjasama No. PVM/SKU/0341 
tanggal 23 Agustus 2013

Jangka waktu 
sewa sampai 

dengan 22 April 
2018
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No. Pihak terkait 
Perjanjian Nomor dan Tanggal Perjanjian Periode 

Berlaku
Sifat 

Hubungan 
Afiliasi

Nilai Transaksi(1) 
(per 31 

Desember 2016)
% terhadap 
jenis akun(1)

7. PT Astra 
Aviva Life 
(dahulu PT 
Asuransi Aviva 
Indonesia)

Perjanjian Distribusi Bancassurance tanggal 17 
Januari 2014

Perjanjian ini 
akan berakhir 

pada tanggal di 
mana 10 tahun 
setelah tanggal 

operasional 
penuh (tanggal 
dimana cicilan 

ketiga dari 
pembayaran 

dimuka 
dibayarkan)

Dimiliki oleh 
pemegang 

saham akhir 
yang sama 

dengan Astra

n/a n/a

8. SCB (a) Perjanjian Dukungan Manajemen tanggal 
16 April 2010 sebagaimana yang terakhir 
diubah dengan Perjanjian Dukungan 
Manajemen tanggal 10 September 2013. 
Perjanjian tersebut intinya mengatur bahwa 
Perseroan memiliki hak untuk meminta 
transfer best practice, pengetahuan, 
dan keahlian di setiap area dimana 
dukungan tersebut diperlukan dalam 
rangka meningkatkan, mengembangkan 
serta memperluas bisnis dan operasional 
Perseroan

Tidak ada 
jangka waktu

Pemegang 
saham utama 

Perseroan

(a) Giro pada 
bank-bank lain 
Rp628.618 
juta

(b) Aset 
keuangan 
untuk 
diperdagang-
kan Rp45 juta

(c) Utang 
akseptasi 
Rp91.123 juta

(d) Utang 
subordinasi 
Rp863.539 
juta

(e) Garansi yang 
diterima 
Rp515.000 
juta

(f) Garansi yang 
diterbitkan 
Rp6.463 juta

(a) 0,38% dari 
jumlah giro 
pada bank-
bank lain

(b) 0,00% dari 
jumlah aset 
keuangan 
untuk 
diperda-
gangkan 

(c) 0,06% dari 
jumlah utang 
akseptasi 

(d) 0,59% dari 
jumlah utang 
subordinasi

(e) 100,00% 
dari jumlah 
garansi yang 
diterima 

(f) 0,16% dari 
jumlah 
garansi yang 
diterbitkan 

(b) ISDA Master Agreement tanggal 9 April 
2007

Tidak ada 
jangka waktu

Pemegang 
saham utama 

Perseroan

9. Astra (a) Business Cooperation Agreement tanggal 
26 Juli 2005 antara Perseroan dengan 
Astra. Perjanjian tersebut pada intinya 
mengatur bahwa antara Astra dan 
Perseroan akan diadakan sinergi bisnis 
yang saling menguntungkan kedua belah 
pihak, serta transaksi-transaksi kerjasama 
tersebut dilakukan secara wajar dalam 
kegiatan-kegiatan usaha perbankan pada 
umumnya

Tidak ada 
jangka waktu

Pemegang 
saham utama 

Perseroan

Utang subordinasi 
Rp104.930

0,07% dari 
jumlah utang 
subordinasi

(b) Perjanjian Para Pemegang Saham tanggal 
21 Juni 2013

Tidak ada 
jangka waktu

10. PT Jakarta 
Land

Perjanjian sewa menyewa gedung World Trade 
Center II di Jl. Jend. Sudirman tanggal 14 April 
2010 

Jangka waktu 
10 tahun 
terhitung 

sejak tanggal 
mulainya sewa 
yaitu 1 Februari 

2013

Dimiliki oleh 
pemegang 

saham akhir 
yang sama 

dengan Astra

Komitmen 
sewa operasi 

Rp211.231 juta

71,63% dari 
jumlah komitmen 

sewa operasi 

11. PT Dwidharma 
Media

Perubahan Kedelapan Perjanjian Pemberian 
Fasilitas Perbankan No. KK/16/6152/AMD/08/
SME tanggal 28 November 2016 yang 
merupakan perpanjangan dari Perubahan 
Ketujuh Perjanjian Pemberian Fasilitas 
Perbankan No. KK/15/2508/AMD/SME tanggal 
28 Oktober 2015 yang merupakan satu kesatuan 
dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali 
Syarat dan Ketentuan Umum Pembelian 
Fasilitas Perbankan No. SKU/15/2507/SME 
tanggal 28 Oktober 2015

Jangka waktu 
sampai dengan 

29 Oktober 
2017

Dimiliki oleh 
keluarga 

dari pejabat 
eksekutif 

Astra

Kredit yang 
diberikan Rp2.012 

juta

0,00% dari 
jumlah kredit 

yang diberikan 
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No. Pihak terkait 
Perjanjian Nomor dan Tanggal Perjanjian Periode 

Berlaku
Sifat 

Hubungan 
Afiliasi

Nilai Transaksi(1) 
(per 31 

Desember 2016)
% terhadap 
jenis akun(1)

12. PT United 
Tractors 
Semen Gresik

Perubahan Kedua Perjanjian Pemberian 
Fasilitas Perbankan No. KK/17/0032/AMD/
CGVC tanggal 9 Januari 2017 yang merupakan 
perpanjangan dari Perjanjian Pemberian 
Fasilitas Perbankan (Ketentuan Khusus) No. 
KK/13/1662/N/CGVC tanggal 11 September 
2013 sebagaimana yang terakhir diubah dengan 
Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas 
Perbankan (Addendum Ketentuan Khusus) No. 
KK/15/2430/ADD/CGVC tanggal 23 November 
2015 yang merupakan satu kesatuan dengan 
Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat 
dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas 
Perbankan No. SKU/14/2515/AMD/CGVC 
tanggal 24 November 2014 

Jangka waktu 
sejak 30 

September 
2016 sampai 
dengan 30 
September 

2017

Dimiliki oleh 
pemegang 

saham akhir 
yang sama 

dengan Astra

Garansi yang 
diterbitkan 

Rp15.136 juta

0,37% dari 
jumlah garansi 
yang diberikan 

13. Verdanco 
Engineering

Perubahan Kelima Perjanjian Pemberian 
Fasilitas Perbankan No. KK/16/2304/AMD/SME 
tanggal 28 November 2016 yang merupakan 
perpanjangan dari Perubahan dan Pernyataan 
Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian 
Fasilitas Perbankan No. SKU/15/2511/SME 
tanggal 28 Oktober 2015 sebagaimana yang 
terakhir diubah dengan Perubahan Keempat 
Perjanjian Fasilitas Perbankan No. KK/15/2512/
AMD/SME tanggal 28 Oktober 2015 

Jangka waktu 
sampai dengan 

26 Oktober 
2017

Dimiliki oleh 
keluarga 

dari pejabat 
eksekutif 

Astra

Kredit yang 
diberikan Rp7.887 

juta

0,00% dari 
jumlah kredit 

yang diberikan 

14. PT Prasetia 
Dwidharma

Perubahan Kedelapan Perjanjian Pemberian 
Fasilitas Perbankan No. KK/16/1501/AMD/
SME tanggal 27 Juli 2016 yang merupakan 
perpanjangan dari Perubahan Ketujuh Perjanjian 
Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/15/2510/
AMD/SME tanggal 28 Oktober 2015

Jangka waktu 
sampai dengan 

tanggal 29 
Oktober 2017

Dimiliki oleh 
keluarga 

dari pejabat 
eksekutif 

Astra

Kredit yang 
diberikan 

Rp38.583 juta

0,02% dari 
jumlah kredit 

yang diberikan 

15. PT Sigap 
Prima Astrea

(a) Kerjasama Jasa Pengamanan dan 
Penyelamatan Aset Perusahaan No. 
PVM/CRES/5000931C/CTR/140718 
tanggal 1 Januari 2015 yang merupakan 
satu kesatuan dengan Syarat dan 
Ketentuan Umum Kerjasama No. PVM/
SKU/0345 tanggal 15 Januari 2013

Jangka waktu 
1 Januari 2017 
sampai dengan 
31 Desember 

2019

Dimiliki oleh 
pemegang 
akhir yang 

sama dengan 
Astra

Beban masih 
harus dibayar 
Rp1.422 juta

0,00% dari 
beban yang 
masih harus 

dibayar

(b) Kerjasama Penyediaan Pekerja 
Security Untuk Pengamanan dan 
Penyelamatan Aset Perusahaan No. 
PVM/CRES/5000931C/CTR/140718 
tanggal 1 Januari 2015 sebagaimana 
yang terakhir diubah dengan Perubahan 
I terhadap Kerjasama Penyediaan 
Pekerja Security Untuk Pengamanan 
dan Penyelamatan Aset Perusahaan 
No. PVM/CRES/5002284C/ADD/150204 
tanggal 24 Maret 2015 yang merupakan 
satu kesatuan dengan Syarat dan 
Ketentuan Umum Kerjasama No. PVM/
SKU/L/0345 tanggal 5 Desember 2014 

Jangka waktu 
1 Januari 2017 
sampai dengan 
31 Desember 

2019

16. PT Pakoakuina Perubahan Kesembilan Perjanjian Pemberian 
Fasilitas Perbankan No. KK/17/0156/AMD/
CGVC tanggal 25 Januari 2017 yang merupakan 
perpanjangan dari Perubahan Kedelapan 
Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 
KK/0540/AMD/CGVC tanggal 30 Maret 2016

Perjanjian ini 
sampai dengan 
30 September 

2017

Dimiliki oleh 
pemegang 

saham akhir 
yang sama 

dengan Astra

Nihil Nihil

17. PT Andalan 
Chrisdeco

Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 
RLDF/16/1818/AMD/AVC tanggal 3 Oktober 
2016 dan Perubahan Ketigabelas Perjanjian 
Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/16/1819/
AMD/AVC tanggal 3 Oktober 2016 yang 
merupakan perpanjangan dari Perubahan 
Kesebelas Perjanjian Pemberian Fasilitas 
Perbankan No. KK/14/2456/AMD/AVC tanggal 
17 November 2014 sebagaimana yang telah 
diubah dengan Addendum Perjanjian Fasilitas 
Perbankan (Addendum Ketentuan Khusus) No. 
KK/15/1673/ADD/AVC tanggal 21 Agustus 2015

Perjanjian ini 
sampai dengan 
30 Juni 2017

Dimiliki oleh 
pemegang 

saham akhir 
yang sama 

dengan Astra

Kredit yang 
diberikan 

Rp13.339 juta

0,01% dari 
jumlah kredit 

yang diberikan 
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No. Pihak terkait 
Perjanjian Nomor dan Tanggal Perjanjian Periode 

Berlaku
Sifat 

Hubungan 
Afiliasi

Nilai Transaksi(1) 
(per 31 

Desember 2016)
% terhadap 
jenis akun(1)

18. DBS 
Bank Ltd., 
Singapura

Konfirmasi Transaction Reference 
Number CPBKDJT, Related Reference 
20IMFIBANKSIII14 tanggal 8 April 2014 
sehubungan SWIFT MT199 tanggal 28 Maret 
2014

Tidak ada 
jangka waktu

Dimiliki oleh 
pemegang 

saham akhir 
yang sama 

dengan SCB

(a) Giro pada 
bank-bank lain 
Rp109.359 
juta

(b) Utang 
subordinasi 
Rp10.295 juta

(a) 0,07% dari 
jumlah giro 
pada bank-
bank lain

(b) 0,01% dari 
jumlah utang 
subordinasi 

19. PT Pro Pacific Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan 
No. KK/16/2309/N/SME tanggal 28 November 
2016 berdasarkan SKU No. SKU/16/2308/SME 
tanggal 28 November 2016. 

28 November 
2016 sampai 

dengan 28 Mei 
2020

Dimiliki oleh 
keluarga 

dari pejabat 
eksekutif 

Astra

Kredit yang 
diberikan Rp4.321 

juta

0,00% dari 
jumlah kredit 

yang diberikan

20. PT Tri Raja 
Sarana 

Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan 
No. KK/16/2307/N/SME tanggal 28 November 
2016 berdasarkan SKU No. SKU/16/2306/SME 
tanggal 28 November 2016. 
 

28 November 
2016 sampai 
dengan 28 
November 

2017

Dimiliki oleh 
keluarga 

dari pejabat 
eksekutif 

Astra 

Kredit yang 
diberikan Rp2.794 

juta

0,00% dari 
jumlah kredit 

yang diberikan

21. SFK (a) Perjanjian Sewa-Menyewa Kantor 
Cabang

1 5 September 
2016 sampai 
dengan 14 
September 

2019

Entitas Anak Bebas biaya

(a) Perjanjian Penggunaan Ruang untuk 
Kantor Kas Bank Permata antara Emiten 
dan SFK tanggal 28 November 2016

1 Desember 
2016 sampai 

dengan 1 
Desember 

2019

Entitas Anak Bebas biaya

Catatan:
(1) Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun berakhir tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan 

Publik Siddharta Widjaja & Rekan (penanggung jawab: Kusumaningsih Angkawijaya, CPA) dengan pendapat wajar tanpa 
modifikasian.

8.10.  PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA

Selain perjanjian-perjanjian terkait kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dengan pihak ketiga, 
Perseroan menandatangani perjanjian penting dengan pihak ketiga untuk mendukung kegiatan 
operasionalnya, yaitu sebagai berikut:

• Pada tanggal 10 Desember 2015, Perum Jaminan Kredit Indonesia (“Jamkrindo”) sebagai Penjamin 
dan Perseroan telah menandatangani perjanjian kerjasama dalam rangka penjaminan portfolio kredit 
tertentu untuk meminimalisasi risiko kreditnya. Jangka waktu perjanjian ini 3 tahun sejak tanggal 
ditandatangai yaitu dari tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan 10 Desember 2018, dan dapat 
diperpanjang dengan kesepakatan para pihak. Nilai penjaminan kredit adalah sebesar presentase 
penjaminan dari kredit yang direalisasikan dengan batas maksimal jumlah kerugian yang dibayarkan 
adalah sebesar planfon kredit yang direalisasikan dikalikan dengan presentase penjaminan atau 
sebesar outstanding kredit dikalikan dengan persentase penjaminan. Persentase penjaminan kredit 
oleh Penjamin untuk setiap terjamin sebesar 75% dari planfond kredit yang direalisasikan atau 75% 
dari outstanding kredit. Hal-hal yang harus dilakukan Perseroan sehubungan dengan perjanjian ini 
antara lain (i) Perseroan berkewajiban melakukan pengawasan terhadap terjamin; (ii) Perseroan 
berkewajiban melakukan tindakan yang diperlukan guna pengamanan kredit sesuai dengan 
ketentuan internal yang berlaku di Jamkrindo apabila ditemukan indikasi kredit akan bermasalah; 
dan (iii) Perseroan wajib menyampaikan kepada Jamkrindo laporan perkembangan kredit.

• Pada tanggal 4 Maret 2017, Perseroan menandatangani Perjanjian Jual Beli Tagihan Bersyarat 
sehubungan dengan penjualan sejumlah kredit bermasalah kepada CVI CVF III LUX Master 
SARL (“Pembeli”). Jumlah penjualan berdasarkan perjanjian untuk Tranche 1 adalah sebesar 
Rp1.124,1 miliar sebelum fees, komisi, biaya, pengeluaran dan pajak. Perseroan telah menerima 
pembayaran dalam bentuk Performance Deposit pada tanggal 8 Maret 2017 dan sisa pembayaran 
untuk Tranche 1 pada tanggal 2 Mei 2017. Perseroan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan 
Pembeli sebagaimana didefinisikan UUPM. Dengan dilakukannya penjualan Tagihan, maka rasio 
non-performing loans Perseroan akan membaik. 
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Tidak ada pembatasan sehubungan dengan pelaksanaan PUT VIII ini. Disamping itu tidak ada ketentuan 
yang dapat membatasi hak pemegang saham publik Perseroan untuk menghadiri dan mengeluarkan 
suara dalam RUPS, menerima dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi maupun hak lainnya selaku 
pemegang saham berdasarkan UUPT.

8.11.  KETERANGAN TENTANG ASET TETAP PERSEROAN 

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan/atau menguasai 146 bidang tanah 
yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia dengan total luas lebih kurang 89.000,38m² dengan jenis 
hak atas tanah berupa Hak Milik (“HM”) (1 bidang tanah), Hak Guna Bangunan (“HGB”) (138 bidang 
tanah), Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (“HMSRS”) (4 satuan rumah susun), dan Akta Jual Beli 
(“AJB”) (3 bidang tanah). Hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh Perseroan tersebut paling dekat akan 
berakhir pada tanggal 14 Mei 2017 dan paling lama sampai dengan tanggal 20 Mei 2038. Berikut adalah 
rincian hak atas tanah yang dimiliki oleh Perseroan:

No. Kota
HGB HM HMSRS AJB/PPJB/

Penyerahan Total

Jumlah Luas 
(m2) Jumlah Luas 

(m2) Jumlah Luas 
(m2) Jumlah Luas 

(m2) Jumlah Luas (m2)

1. DKI 
Jakarta(2)

45 14.871 1 1.950 4 763,51 1 249,02 51 17.833,53

2. Bandung 8 8.692 - - - - - - 8 8.692
3. Banjarmasin 1 353 - - - - - - 1 353
4. Batam(3) 3 298 - - - - - - 3 298
5. Bekasi 4 386 - - - - 1 56,25 5 442,25
6. Binjai 1 209 - - - - - - 1 209
7. Bogor 4 2.801 - - - - - - 4 2.801
8. Cianjur 2 726 - - - - - - 2 726
9. Cinere - - - - - - 1 217,5 1 217,5
10. Cirebon 1 990 - - - - - - 1 990
11. Denpasar 1 2.812 - - - - - - 1 2.812
12. Gresik 2 198 - - - - - - 2 198
13. Jember 1 357 - - - - - - 1 357 
14. Lampung 2 948 - - - - - - 2 948 
15. Makasar 2 1.640 - - - - - - 2 1.640 
16. Malang 2 1.284 - - - - - - 2 1.284 
17. Medan 20 6.883 - - - - - - 20 6.883
18. Padang 1 992 - - - - - - 1 992 
19. Palembang 3 794 - - - - - - 3 794 
20. Pekanbaru 4 625 - - - - - - 4 625 
21. Pontianak 2 190 - - - - - - 2 190 
22. Purwokerto 1 273 - - - - - - 1 273 
23. Samarinda 1 1.945 - - - - - - 1 1.945 
24. Semarang 7 2.718 - - - - - - 7 2.718
25. Sidoarjo 2 400 - - - - - - 2 400 
26. Surabaya 9 9.435 - - - - 1(1) 124,6 10 9.559,6
27. Tangerang 6 23.832 - - - - - - 6 23.832
28. Tasikmalaya 2 835 - - - - - - 2 835 
29. Tulungagung 1 370 - - - - - - 1 370

Total 138 85.857 1 1.950 4 763,51 4 429,87 147 89.217,88

Catatan:
(1) Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah.
(2) SHGB No. 1290/Petukangan Selatan tertulis dengan atas nama Iman Sentosa, yang merupakan aset dari salah satu bank 

yang dilakukan merger.
(3) SHGB No. 952/ Sungai Jodoh, SHGB No. 953/Sungai Jodoh, SHGB No. 954/Sungai Jodoh di Batam sedang dalam proses 

perpanjangan berdasarkan Surat Keterangan No. 51/XI/Not/YD/2015 tanggal 18 November 2015 dari Yondri Darto, S.H., 
Notaris di Batam.

Total nilai buku aset tetap-tanah pada tanggal 31 Desember 2016 adalah Rp1.796,99 miliar berdasarkan 
laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun berakhir tanggal 31 Desember 2016.
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Aset tersebut di atas dipergunakan oleh Perseroan antara lain untuk kantor operasional (kantor cabang, 
kantor cabang pembantu, dan kantor kas), dan bangunan non operasional lainnya. 

8.12.  HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Berikut adalah sertifikasi hak cipta dan juga merek/produk yang dimiliki Perseroan sampai dengan 
tanggal Prospektus ini diterbitkan:

8.12.1. Hak Cipta

No. Nama Dokumen Nomor 
Pendaftaran

Tanggal 
Pendaftaran Jenis Ciptaan Judul Ciptaan Tanggal 

Diumumkan
1. Surat 

Pendaftaran 
Ciptaan

025741 19-05-2003 Seni Lukis “Dispersi Hijau” 18 -02-2003

2. Surat 
Pendaftaran 
Ciptaan

025742 19-05-2003 Seni Logo “Permata Bank” 18-02-2003

3. Surat 
Pendaftaran 
Ciptaan

032328 5-08- 2005 Program 
Komputer

“Permata Bank Payment 
Access Numbering System”

29-06-2003

4. Surat 
Pendaftaran 
Ciptaan

029553 28-09-2004 Program 
Komputer

“Dalil - Dalil Kalkulasi 
Elektronik On-Line 
Pada Situs Internet Risk 
Management PT Bank 
Permata Tbk”

28-07-2003

5. Surat 
Pendaftaran 
Ciptaan

029554. 28-09-2004 Database ”Situs Internet Risk 
Management PT Bank 
Permata Tbk”

28-07-2003

6. Surat 
Pendaftaran 
Ciptaan

029555. 28-09-2004 Database “Informasi Umum Text-
Based Yang Dapat Dibaca 
Publik Melalui Situs Internet 
Risk Management PT.Bank 
Permata Tbk”

28-07-2003

7. Surat 
Pendaftaran 
Ciptaan

029556. 28-09-2004 Database ”Situs Internet Risk 
Management PT Bank 
Permata Tbk”

28-09-2004

Jangka waktu perlindungan bagi hak cipta tersebut di atas adalah 50 (lima puluh) tahun sejak pertama 
kali diumumkan.

8.12.2. Merek/produk

No. Merek Tanggal 
Penerimaan Nomor Pendaftaran Tanggal 

Pendaftaran 
Tanggal 

Kadaluarsa
Kelas 

Barang/Jasa
1. Aim Hinger. Dream Bigger 

Permata Bank 04-11-2011 IDM000411895 03-04-2014 4-11-2021 36
2. Joyliving Permata Bank 27-02-2012 IDM000428081 10-10-2014 27-02-2021 35,36,38
3. Permata Proteksi Masa 

Depan 06-02-2012 IDM000427175 25-09-2014 6-02-2022 36
4. Permata Me! 08-03-2012 IDM000436533 13-11-2014 8-03-2022 36
5. Permata KPR Keluarga 04-11-2010 IDM000360679 11-07-2012 4-11-2020 36
6. Permata Tabungan Bebas 23-12-2009 IDM000311503 27-06-2011 23-12-2019 36
7. Permata Payroll Astra 23-12-2009 IDM000311562 27-06-2011 23-12-2019 36
8. Permata Deposito Dinamis 23-12-2009 IDM000311559 27-06-2011 23-12-2019 36
9. Permata Deposito 23-12-2009 IDM000311558 27-06-2011 23-12-2019 36
10. Permata Dollar 23-12-2009 IDM000311557 27-06-2011 23-12-2019 36
11. Permata Maxima 23-12-2009 IDM000311516 27-06-2011 23-12-2019 36
12. PermataGiro Ganda 23-12-2009 IDM000311515 27-06-2011 23-12-2019 36
13. Permata Giro 23-12-2009 IDM000311514 27-06-2011 23-12-2019 36
14. Permata Payroll 23-12-2009 IDM000311512 27-06-2011 23-12-2019 36
15. Permata Tabungan Optima 23-12-2009 IDM000311506 27-06-2011 23-12-2019 36
16. Permata Masa Depan 23-12-2009 IDM000311505 27-06-2011 23-12-2019 36
17. Permata Bintang 23-12-2009 IDM000311504 27-06-2011 23-12-2019 36
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No. Merek Tanggal 
Penerimaan Nomor Pendaftaran Tanggal 

Pendaftaran 
Tanggal 

Kadaluarsa
Kelas 

Barang/Jasa
18. Permata Kartu Debit 23-12-2009 IDM000311502 27-06-2011 23-12-2019 36
19. Famillionare untuk 

Anda&Keluarga 4-11-2010 IDM000360678 11-07-2012 4-11-2020 36
20. Permata KPR Bijak Anda 

Yang Atur 19-05-2008 IDM000230641 21-12-2009 19-05-2018 36
21. PERMATA BANK 19-05-2013 IDM000006192 04-05-2004 19-05-2023 36
22. PERMATA BANK dengan 

uraian warna hitam, biru, 
merah, hijau, dasar abu-abu. 19-05-2013 IDM000006193 04-05-2004 19-05-2023 36

23. Perlindungan merek logo 
etiket warna hijau kuning. 19-05-2013 IDM000006194 04-05-2004 19-05-2023 36

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses mendaftarkan 
tambahan 70 merek, sebagai berikut:

No. Nama Merek No. Agenda Tanggal Penerimaan Kelas
1. Permata Student Entrepreneurship Program 

(PSEP)
J002015005138 9 Februari 2015 41

2. Bintang Permata Edugame J002015005139 9 Februari 2015 41
3. Permata Financial Literacy Through Sports 

(FITS)
J002015005140 9 Februari 2015 41

4. Permata Hati J002015005141 9 Februari 2015 41
5. Unite For Education J002015005142 9 Februari 2015 41
6. Permata Photo Journalist Grant J002015005143 9 Februari 2015 41
7. Guruku Permataku J002015005144 9 Februari 2015 41
8. PermataBlackWorld MasterCard J002015023260 1 Juni 2015 36
9. PermataShoppingCard J002015023227 1 Juni 2015 36

10. PermataHeroCard J002015023247 1 Juni 2015 36
11. AstraWorld PermataCard J002015023246 1 Juni 2015 36
12. PermataReward Card J002015023258 1 Juni 2015 36
13. PermataKTA J002015023234 1 Juni 2015 36
14. PermataKTA Speed J002015023235 1 Juni 2015 36
15. Permata Tabungan Hadiah J002015023231 1 Juni 2014 36
16. PermataOne J002015023251 1 Juni 2015 36
17. PermataBebasProteksi J002015023254 1 Juni 2015 36
18. Permata e-Form J002015023253 1 Juni 2015 36
19. Permata Debit J002015023249 1 Juni 2015 36
20. PermataCorporate Debit Card J002015023242 1 Juni 2015 36
21. Permata e-Money J002015023250 1 Juni 2015 36
22. PermataBank atm J002015023223 1 Juni 2015 36
23. Permata ATM J002015023282 1 Juni 2015 36
24. Permata Mini ATM J002015023281 1 Juni 2015 36
25. PermataEDC J002015023284 1 Juni 2015 36
26. Permata Virtual Account J002015023283 1 Juni 2015 36
27. Permata Tel J002015023285 1 Juni 2015 36
28. Permata Bills To Pay J002015023259 1 Juni 2015 36
29. PermataPoin Reward J002015023225 1 Juni 2015 36
30. SimplePay J002015023248 1 Juni 2015 36
31. Permata e-Statement J002015023243 1 Juni 2015 36
32. Permata Navigator J002015023224 1 Juni 2015 36
33. Permata Bank Preferrred J002015023252 1 Juni 2015 36
34. Permata Preferred Debit J002015023255 1 Juni 2015 36
35. Permata KTA Bisnis J002015023236 1 Juni 2015 36
36. PermataQuick Cash J002015023237 1 Juni 2015 36
37. PermataKPR Bijak J002015023239 1 Juni 2015 36
38. PermataKPR Keluarga J002015023261 1 Juni 2015 36
39. PermataKPR Regular J002015023241 1 Juni 2015 36
40. PermataKPR Cicilan Tetap J002015023240 1 Juni 2015 36
41. PermataHome Ready Cash J002015023238 1 Juni 2015 36
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No. Nama Merek No. Agenda Tanggal Penerimaan Kelas
42. PermataMe! iB J002015023244 1 Juni 2014 36
43. PermataTabungan iB Haji J002015023288 1 Juni 2014 36
44. PermataKPR iB J002015023289 1 Juni 2014 36
45. PermataKPR iB Bijak J002015023245 1 Juni 2014 36
46. PermataUmrah iB J002015023264 1 Juni 2014 36
47. PermataHaji iB J002015023229 1 Juni 2014 36
48. PermataTabungan iB Bintang J002015023286 1 Juni 2014 36
49. PermataTabungan iB Optima J002015023287 1 Juni 2014 36
50. PermataGiro iB Ganda J002015023266 1 Juni 2014 36
51. PermataGiro iB Maxima J002015023263 1 Juni 2014 36
52. PermataBank Priority J002015023256 1 Juni 2015 36
53. Permata Priority Debit J002015023257 1 Juni 2015 36
54. Bintang Balerina 0020150223280 1 Juni 2015 36
55. Bintang Chef J002015023271 1 Juni 2014 36
56. Bintang Dokter J002015023279 1 Juni 2015 36
57. Bintang Musisi J002015023267 1 Juni 2014 36
58. Bintang Pemain Bola J002015023269 1 Juni 2014 36
59. Bintang Pembalap J002015023270 1 Juni 2015 36
60. Bintang Pilot J002015023278 1 Juni 2015 36
61. Permata Bintang J002015023276 1 Juni 2014 36
62. PermataBank Syariah J002015023275 1 Juni 2015 36
63. Cerita BINTANG J002015023277 1 Juni 2014 36
64. PermataMobile, dengan warna-warni etiket 

biru, merah, hijau dan hitam
J002014020502 6 Mei 2014 36

65. PermataMobile, dengan warna-warna etiket: 
putih, hijau, abu-abu

J002014020504 6 Mei 2014 36

66. Permata Mobile, dengan warna-warna etiket: 
biru, merah, hijau, hitam, putih

J002014020506 6 Mei 2014 36

67. PermataNet J002014020505 6 Mei 2014 36
68. Smart CX J002016009400 29 Februari 2016 36
69. PermataValas Dinamis J002011028500 19 Juli 2011 36
70. e-Wallet J00.2009.042048 23 Desember 2009 36

8.13.	 Asuransi

Perseroan telah menutup asuransi terhadap aset material Perseroan terutama yang dipergunakan untuk 
kegiatan operasional Perseroan yang berada di seluruh wilayah Indonesia atas risiko-risiko sebagai 
berikut asuransi segala kerugian (all risk of loss and damage insurance); teroris dan sabotase (terorism 
& sabotage insurance); tanggung jawab terhadap pihak ketiga (public liability commercial); dan asuransi 
uang (money insurance). 

Seluruh aset Perseroan yang bersifat material telah diasuransikan dan manajemen berkeyakinan 
bahwa asuransi tersebut cukup untuk menutup seluruh kerugian yang mungkin dapat terjadi apabila 
aset tersebut mengalami kerusakan atau musnah. Seluruh polis asuransi Perseroan masih berlaku dan 
mengikat Perseroan.

No. Asuransi Periode 
Pertanggungan Obyek Pertanggungan Jumlah Pertanggungan (Rp)

1. All risk of loss and 
damage
PT Asuransi Astra Buana

08-06-2016
s/d

08-06-2017

Seluruh kantor yang dimiliki 
Perseroan di Indonesia dan/
atau dioperasikan 

971.683.980.529

2. Terorism and Sabotage 
Insurance
PT Asuransi Bintang Tbk.

31-12-2016
s/d

31-12-2017

16 kantor cabang Perseroan di 
seluruh Indonesia

429.085.888.506
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No. Asuransi Periode 
Pertanggungan Obyek Pertanggungan Jumlah Pertanggungan (Rp)

3. Public liability insurance
PT Chubb General 
Insurance Indonesia 

31-12-2016
s/d

31-12-2017

Kejadian di seluruh kantor 
Perseroan di wilayah 
Indonesia dengan kejadian 
sebagai berikut: kewajiban 
hukum terhadap pihak ketiga, 
kematian, sakit, dan kerusakan 
terhadap properti milik pihak 
ketiga (termasuk kehilangan 
properti) 

60.000.000.000

4. Money insurance policy
PT Asuransi Astra Buana 

31-12-2016
s/d

31-12-2017

Uang yang ditempatkan dalam 
cabang-cabang, uang yang di 
bawa dalam perjalanan dan 
uang yang ditempatkan dalam 
mesin-mesin ATM

Sampai dengan 100.000.000.000

Perseroan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan seluruh perusahaan asuransi kecuali PT Asuransi 
Astra Buana, karena kesamaan pemegang saham akhir. 

8.14. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN 
DAN ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak, maupun masing-masing anggota 
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak, tidak sedang terlibat perkara-perkra perdata, 
pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia 
maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang 
termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan 
dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat 
mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan 
Entitas Anak serta rencana PUT VIII ini.

8.15. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

8.15.1. UMUM

Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Januari 1955. Perseroan memperoleh izin 
usaha sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.19371/U.M.II tanggal 
19 Februari 1957. Perseroan juga memperoleh izin untuk menjalankan aktivitas sebagai bank devisa 
dan bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah masing- masing berdasarkan Surat 
Keputusan Dewan Moneter Bank Indonesia No. Sekr/D.M./97 tanggal 8 Mei 1956 dan Surat Direktorat 
Perbankan Syariah No. 6/1082/DP65 tanggal 5 Oktober 2004.

Perseroan juga telah mendapat persetujuan sebagai tempat penitipan harta (jasa kustodian) di pasar 
modal dari Bapepam masing-masing berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No.KEP-99/
PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991 yang ditegaskan kembali setelah perubahan nama menjadi PT Bank 
Permata Tbk. berdasarkan Surat Kepala Biro Transaksi & Lembaga Efek atas nama Ketua Bapepam 
No.S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002 dan Surat Keputusan Ketua Bapepam No.S-422/
PM/1996 tertanggal 28 Maret 1996 dengan Surat Tanda Terdaftar Wali Amanat No.02/STTD-WA/
PM/1996 tertanggal 28 Maret 1996 yang ditegaskan kembali berdasarkan Surat Kepala Biro Pengelolaan 
Investasi dan Riset atas nama Ketua Bapepam No.S-2418/PM/2002 tanggal 11 Nopember 2002 untuk 
melakukan kegiatan wali amanat di pasar modal bagi PT Bank Permata Tbk.

Perseroan dibentuk sebagai hasil merger dari 5 bank di bawah Badan Penyehatan Perbankan Nasional 
(BPPN) yakni PT Bank Bali Tbk., PT Bank Universal Tbk., PT Bank Prima Express, PT Bank Artamedia 
dan PT Bank Patriot. Seluruh proses merger telah berhasil diselesaikan pada akhir tahun 2002. SCB 
dan Astra menjadi pemegang saham utama Perseroan sejak bulan Nopember 2004 setelah proses 
divestasi dari kepemilikan Pemerintah Indonesia di Perseroan. Dengan masuknya kedua pemegang 
saham baru ini, Perseroan siap untuk mencapai aspirasinya sebagai penyedia jasa keuangan yang 
terkemuka di Indonesia.
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Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang Iingkup kegiatan Perseroan adalah 
menjalankan kegiatan umum perbankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, 
termasuk menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah. 
Perseroan mulai melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah sejak bulan Nopember 2004. 

Kegiatan usaha Perseroan yang utama adalah menghimpun dana masyarakat dan memanfaatkan dana 
yang berhasil dihimpun tersebut dengan memberikan pinjaman dalam bentuk fasilitas kredit dengan 
memfokuskan kegiatan pada sektor ritel dan komersial.

Pada bulan Maret 2016, Perseroan sebagai bank yang meposisikan diri sebagai bank untuk Anda dan 
keluarga melakukan pembaharuan kampanye tematik ”Inovasi untuk Jutaan Keluarga”. Pembaharuan 
kampanye ini didasarkan atas visi Perseroan untuk memberikan nilai lebih dan inspirasi pada keluarga 
Indonesia mengenai uang dan kekayaan yang diturunkan tidak hanya pada inovasi produk dan layanan, 
namun juga mengedukasi pembaharuan pikiran keluarga Indonesia tentang uang. Perseroan berharap 
dapat mengimpartasi nilai inovasi ini ke dalam kehidupan keluarga Indonesia yang nantinya berimbas 
pada pencapaian masa depan dan mimpi melalui pengaturan keluarga yang lebih efisien dan terencana.

Per 31 Desember 2016, Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 55 kantor cabang (termasuk 13 kantor 
cabang syariah), 253 kantor cabang pembantu (termasuk 3 kantor cabang pembantu syariah) dan 312 
kantor layanan syariah (sharia office channelling), 22 kantor kas (termasuk 1 kantor kas syariah), 22 kas 
keliling/mobil, 6 poin pembayaran, dan 1.008 jaringan ATM yang tersebar di seluruh Indonesia.

8.15.2. VISI DAN KOMITMEN TERHADAP STAKEHOLDER

Mengusung visi untuk menjadi pelopor dalam memberikan solusi finansial yang inovatif. Sedangkan 
komitmen terhadap stakeholder adalah:

• Nasabah
 Berkomitmen untuk melampaui harapan nasabah.

• Karyawan
 Berinvestasi pada sumber daya manusia dan memungkinkan mereka untuk belajar, bertumbuh dan 

membuat perbedaan.

• Masyarakat
 Bertanggung jawab dan berkomitmen pada komunitas.

• Pemegang Saham
 Memberikan kinerja dan hasil investasi yang lebih tinggi dengan membangun bisnis yang 

berkelanjutan.

• Regulator
 Menjadi teladan dalam tata kelola perusahaan dan standar etika dalam melakukan bisnis.

8.15.3. KEUNGGULAN BERSAING

Dalam mengupayakan pencapaian tujuan-tujuan bisnisnya, Perseroan memiliki 4 (empat) faktor 
kekuatan utama yang memberikan keunggulan daya saing di industri perbankan di Indonesia, yaitu:

Jaringan kantor cabang yang luas dengan jalur-jalur distribusi yang komprehensif

Perseroan mengoperasikan jaringan kantor cabang yang ekstensif yang terus dioptimalkan untuk 
menjangkau semakin banyak nasabah di seluruh Indonesia. Per 31 Desember 2016, Perseroan 
memiliki 1 kantor pusat, 55 kantor cabang (termasuk 13 kantor cabang syariah), 253 kantor cabang 
pembantu (termasuk 3 kantor cabang pembantu syariah) dan 312 kantor layanan syariah (sharia office 
channelling), 22 kantor kas (termasuk 1 kantor kas syariah), 22 kas keliling/mobil, 6 poin pembayaran, dan 
1.008 jaringan ATM yang tersebar di seluruh Indonesia. Perseroan juga terus berinvestasi membangun 
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jalur-jalur distribusi alternatif, termasuk meningkatkan ragam dan kapabilitas e-channel, seperti unit 
ATM, PermataNet dan PermataMobile. Fasilitas mobile banking (PermataMobile) dan internet banking 
(PermataNet) tersedia tidak hanya untuk produk simpanan tetapi juga untuk produk kartu kredit dan 
produk Wealth. Saat ini, terdapat lebih dari 200 fitur transaksi dan biller yang dapat dimanfaatkan 
oleh nasabah yang menggunakan platform PermataNet dan PermataMobile seperti informasi saldo, 
transfer antar bank, pembayaran tagihan, pembelian reksadana dan masih banyak lagi. PermataBank 
secara konsisten terus melanjutkan penambahan inovasi fitur-fitur baru yang memberikan kemudahan 
bertransaksi bagi nasabah, seperti pembayaran di merchant dan fitur-fitur terkait produk Retail Banking.

Ragam produk dan layanan yang lengkap dan didukung oleh kualitas pelayanan yang prima

Perseroan terus mengembangkan ragam produk dan layanan perbankannya, dengan senantiasa 
mengedepankan inovasi untuk menghadirkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dan 
bahkan melebihi ekspektasi nasabah. Selama bertahun-tahun, Perseroan juga telah mengembangkan 
budaya pelayanan yang prima yang membedakan Perseroan di antara para pesaing. Sebagai contoh, 
Perseroan menawarkan Jaminan Waktu Tunggu 15 Menit dan 8 Menit masing-masing untuk layanan 
Customer Service dan Teller; Garansi 5 Hari Layanan proses KPR, program KTA Speed 1 Hari Cair dan 
juga yang terakhir, di 2015 PermataMobile untuk kartu kredit.

Komitmen Perseroan untuk selalu memberikan layanan yang prima kepada nasabah dibuktikan 
dengan penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Perseroan. Pada tahun 2016, Perseroan meraih 
beberapa penghargaan dari Carre Center for Service Satisfaction and Loyalty (“CSSL”) untuk Banking 
Regular (11 kali berturut-turut dari tahun 2006-2016), Credit Card Regular (8 kali berturut-turut dari 
tahun 2009-2016), Priority Banking (6 kali berturut-turut dari tahun 2011-2016), dan Sharia Banking (4 
kali berturut-turut dari tahun 2013-2016).

Kemampuan pengelolaan risiko 

Kapabilitas pengelolaan risiko merupakan fondasi bagi pertumbuhan Perseroan secara berkelanjutan, 
dimana Perseroan telah memiliki Kerangka Kerja Manajemen Risiko yang menetapkan pendekatan 
terhadap manajemen risiko dan kerangka kontrol dimana risiko dikelola dan diperolehnya keseimbangan 
antara risiko dan pendapatan.

Dukungan pemegang saham utama yang memberikan kesempatan sinergi yang luas

Kombinasi unik dari dua pemegang saham utama, yaitu Astra dan SCB memberikan keunggulan 
tersendiri bagi Perseroan dalam hal peluang sinergi. Sebagai bank bertaraf internasional, SCB 
memberikan banyak manfaat bagi Perseroan seperti akses ke jaringan internasional yang menjangkau 
lebih dari 70 negara, pengalaman dan pengetahuan internasional dan akses ke produk dan layanan, 
sistem dan praktik-praktik terbaik yang inovatif di berbagai area. Astra, sebagai kelompok perusahaan 
konglomerat yang berbasis di Indonesia, memberikan wawasan lokal yang tepat serta pemahaman 
akan bisnis Perseroan, sehingga memberikan kesempatan luas untuk menciptakan sinergi, termasuk 
memanfaatkan jaringan luas dari Grup Astra, menawarkan kesempatan untuk cross selling kepada 
konsumen dan karyawan Grup Astra, dan memungkinkan pendekatan non-bank di pasar Indonesia 
khususnya untuk memahami prilaku konsumen dan pendekatan pemasaran non-bank.

8.15.4. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Kegiatan usaha Perseroan yang utama adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana 
yang berhasil dihimpun tersebut dalam bentuk fasilitas kredit, yang dilakukan oleh tiga direktorat, yaitu 
Retail Banking, Wholesale Banking dan Unit Usaha Syariah. Selain itu, Perseroan menawarkan jasa 
layanan perbankan lain yang berorientasi kepada fee-based income.
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Penghimpunan dana masyarakat

Dana masyarakat yang dihimpun oleh Perseroan adalah berupa giro, tabungan dan deposito berjangka. 
Perkembangan posisi jumlah dana masyarakat adalah sebagai berikut: 

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember

2015 2016 ∆%
Rupiah
Giro 17.988.170 19.381.641 7,7
Giro wadiah dan mudharabah 667.579 1.332.661 99,6
Tabungan 18.486.653 18.979.301 2,7
Tabungan mudharabah 4.418.915 6.279.957 42,1
Deposito berjangka 67.069.632 57.230.633 (14,7)
Deposito berjangka mudharabah 4.876.493 4.007.415 (17,8)

113.507.442 107.211.608 (5,5)
Valuta asing
Giro 10.727.388 10.361.870 (3,4)
Giro wadiah dan mudharabah 211.726 258.112 21,9
Tabungan 1.885.721 3.341.318 77,2
Tabungan mudharabah 732.891 840.974 14,7
Deposito berjangka 17.629.357 8.076.665 (54,2)
Deposito berjangka mudharabah 766.114 212.113 (72,3)

31.953.197 23.091.052 (27,7)
Jumlah 145.460.639 130.302.660 (10,4)

Penyaluran dana

Sasaran utama dari penyaluran dana adalah penyediaan Aset Produktif, terutama berupa penyediaan 
kredit, untuk mendukung fungsi intermediasi perbankan.

Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan posisi jumlah kredit yang diberikan oleh Perseroan:

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember

2015 2016 ∆%
Rupiah
Modal kerja  47.785.596 35.397.405 (25,9)
Konsumsi  21.541.702 19.254.772 (10,6)
Investasi  22.378.409 14.436.919 (35,5)
Syariah  9.421.852 10.531.278  11,8 

101.127.559 79.620.374 (21,3)
Valuta asing
Modal kerja  11.720.105 8.349.304 (28,8)
Investasi  11.366.625 6.418.303 (43,5)
Syariah  1.653.684  394.683 (76,1)

 24.740.414 15.162.290 (38,7)
Jumlah 125.867.973 94.782.664 (24,7)

8.15.4.1.Retail Banking

Retail Banking terdiri dari dua unit usaha, yaitu Consumer Banking dan SME Banking. Retail Banking 
memberikan layanan finansial yang menyeluruh dan terbaik untuk pemenuhan kebutuhan nasabah 
individu dan keluarga kelas menengah dan atas (mass and mass affluent), serta nasabah di sektor 
SME. 

Segmen SME merupakan salah satu motor pertumbuhan Perseroan. Bisnis segmen SME terdiri dari 
2 sub-segmen, yaitu Medium Enterprise yang menyasar perusahaan dengan omzet tahunan sebesar 
Rp100 miliar – Rp250 miliar, dan segmen Business Banking yang menyasar perusahaan dengan omzet 
tahunan sampai dengan Rp100 miliar. Bisnis SME Banking saat ini terdapat di 53 kota besar dan 
menengah di Indonesia.
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Perseroan mendesain produk dan layanan menggunakan pendekatan yang fokus pada kebutuhan 
nasabah. Produk-produk yang disediakan meliputi produk-produk simpanan, pinjaman konsumen 
(kredit pemilikan rumah, kartu kredit, kredit tanpa agunan dan pembiayaan kendaraan bermotor melalui 
skema indirect financing), produk-produk SME Banking (pembiayaan modal kerja, trade dan cash 
management) serta produk-produk Wealth Management (reksadana, obligasi dan bancassurance).

Penghimpunan dana

Perseroan berupaya memperkuat pendanaan pihak ketiga dengan cara seperti program promosi yang 
menarik untuk tabungan dan giro maupun peluncuran produk-produk baru dengan fitur yang menarik. 
Perseroan juga aktif memperluas basis nasabah melalui kegiatan penjualan produk di kantor-kantor 
cabang dan non-cabang, penjualan silang serta peningkatan penetrasi produk-produk e-channel agar 
dapat dijangkau kapan dan dimana saja.

Berikut nama produk simpanan utama yang dimiliki oleh Perseroan: 

•	 PermataTabungan	 BEBAS yaitu tabungan dengan kebebasan bertransaksi setiap saat. 
kemudahan dan kenyamanan bertransaksi perbankan kapan saja dan dalam kondisi apa saja, 
tanpa batas.

•	 PermataBintang	dan PermataTabungan iB Bintang yaitu tabungan khusus untuk buah hati yang 
memberikan banyak keistimewaan dan pengalaman menabung yang seru.

•	 PermataTabungan	OPTIMA	dan PermataTabungan iB OPTIMA yaitu tabungan investasi dengan 
bunga/nisbah tinggi yang memberikan fasilitas bebas biaya dan akses terluas dalam bertransaksi 
perbankan. 

•	 PermataProteksi	 Masa	 Depan yaitu tabungan berjangka untuk mewujudkan masa depan 
pendidikan buah hati, serta masa depan sekeluarga, yang dilengkapi dengan manfaat perlindungan 
asuransi jiwa. 

•	 PermataBebas	Proteksi yaitu tabungan dengan perlindungan asuransi kecelakaan gratis dengan 
keleluasaan bertransaksi dan memiliki kemudahan pembayaran angsuran Astra Credit Companies. 

•	 PermataTabungan	dan PertamaTabungan iB, yaitu tabungan dengan kemudahan akses transaksi 
yang terluas (fleksibilitas bertransaksi melalui fasilitas ATM di banyak lokasi, Permata e-banking 24 
jam 7 hari seminggu, serta kartu debit internasional).

•	 PermataDeposito	 dan PermataDeposito IB yaitu simpanan berjangka dengan berbagai 
keleluasaan meliputi pembayaran bunga deposito, jangka waktu, automatic roll over untuk 
memperpanjang deposito secara otomatis dan mata uang. Nasabah juga dapat menjadikan 
deposito sebagai jaminan kredit.

•	 PermataDeposito	DINAMIS yaitu simpanan berjangka yang tersedia dalam berbagai pilihan mata 
uang yaitu IDR, USD, GBP, EUR, AUD dan JPY, dimana nasabah dapat mengubah mata uang 
depositonya setiap hari tanpa dikenakan biaya.

•	 PermataGiro	dan PermataGiro iB yaitu simpanan dalam bentuk giro yang diperuntukkan kepada 
nasabah yang melakukan transaksi keuangan dengan pihak lain yang membutuhkan sarana 
pembayaran yang fleksibel. Jenis PermataGiro yang dapat menjadi pilihan bagi nasabah adalah 
sebagai berikut: (i) PermataMaxima dan PermataGiro iB Maxima untuk pengusaha dan perusahaan 
yang sering menempatkan dana on call; (ii) PermataGiro Ganda dan PermataGiro iB Ganda untuk 
nasabah profesional, wiraswasta, eksekutif dan ibu rumah tangga yang berbisnis; (iii) PermataDollar 
untuk nasabah perorangan yang sering bertransaksi dalam mata uang asing; dan (iv) PermataGiro 
Plus Auto Sweep untuk nasabah yang melakukan transaksi keuangan dengan pihak lain dengan 
frekuensi yang tinggi.
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•	 PermataPayroll yaitu tabungan dengan fasilitas layanan pembayaran gaji.

•	 PermataTabungan	 iB	 Umrah yaitu tabungan berjangka dengan setoran dan jangka waktu 
menabung yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan nasabah untuk perencanaan 
keberangkatan ibadah umrah.

Penyaluran dana

Berikut ini adalah nama-nama produk kredit yang ditawarkan oleh Perseroan dalam segmen Retail 
Banking:

•	 Kredit	Pemilikan	Rumah	(“KPR”)

 Perseroan memiliki kelengkapan produk dalam memenuhi kebutuhan nasabah, seperti 
PermataKPR Keluarga, PermataKPR Bijak dan PermataKPR Cicilan Tetap. Pada tahun 2015, 
Perseroan menambah keragaman produk dengan meluncurkan program baru bernama “Alternative 
Collateral” yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh pembiayaan 100% untuk properti real 
estate dengan prakondisi jaminan yang diajukan adalah atas nama nasabah itu sendiri dan memiliki 
nilai yang lebih besar dari properti yang dibiayai. Selain itu, syariah juga meluncurkan varian baru 
dengan nama PermataKPRiB Bijak. 

 Untuk mempertahankan kinerja bisnis KPR, Perseroan konsisten melaksanakan strategi yang 
bertumpu pada primary housing market dengan menjalin kerjasama dengan pengembang-
pengembang pilihan yang memiliki reputasi yang baik di Indonesia. Di samping itu, Perseroan 
terus memberikan layanan yang cepat dan efisien bagi nasabah melalui program Mortgage 5 Days 
Guarantee, yaitu jaminan layanan 5 hari kerja untuk persetujuan KPR. 

 Penyaluran KPR oleh perbankan pada tahun 2015 tumbuh melambat sebagai dampak dari kondisi 
makro ekonomi yang melambat sehingga mengakibatkan daya beli properti yang lebih rendah 
dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut terus berlanjut di tahun 2016 dan hal ini telah 
menyebabkan aset KPR Perseroan ikut terkoreksi. Namun demikian, NPL dari portofolio KPR 
Perseroan dapat dijaga pada level yang rendah dibandingkan pemain lainnya.

 
• Indirect Financing 

 Perseroan menyalurkan pembiayaan untuk kepemilikan kendaraan bermotor melalui perusahaan 
pembiayaan yang menjadi rekanan bisnis agar dapat menjangkau area cakupan yang lebih 
luas dengan biaya operasional yang rendah, sehingga diperoleh hasil yang lebih optimal. Hal 
ini dilakukan melalui skema pembiayaan (indirect financing) bersama dengan perusahaan 
pembiayaan (multifinance), salah satunya dengan ASF (entitas anak dengan kepemilikan sebesar 
25%). Mulai pulihnya pembiayaan otomotif di tahun 2016 dimanfaatkan oleh Perseroan dengan 
mempererat hubungan dan bekerja sama dengan rekanan bisnis indirect consumer financing. 
Hasilnya, Perseroan mampu meningkatkan portofolio indirect consumer financing sebesar 9,4% 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan kualitas kredit yang tetap terjaga.

•	 Permata	KTA

 PermataKTA menawarkan pinjaman tunai tanpa agunan kepada nasabah perorangan sampai 
dengan Rp300 juta dengan jangka waktu pengembalian hingga 60 bulan melalui proses yang 
sederhana dan efisien. Momentum positif bagi bisnis KTA dimulai pada tahun 2012, dimana 
pertumbuhan aset mencapai lebih dari 200% sementara tingkat kredit bermasalah atau NPL 
dijaga sesuai standar yang ditetapkan. Pada tahun 2014, Perseroan kembali meluncurkan produk 
inovatif yaitu PermataKTA Speed, yaitu produk kredit tanpa agunan bagi nasabah pre-approved, 
yang bisa dilakukan menggunakan e-form yang dapat diakses di kantor cabang atau melalui 
website Perseroan dengan pemrosesan dan pencairan hanya dalam 24 jam. Produk ini mendapat 
pengakuan dari Perhimpunan Bank Nasional dan masuk dalam Museum Rekor Dunia - Indonesia 
(MURI) dan juga menerima penghargaan kategori ‘Best Innovation in Marketing’ oleh Majalah 
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Marketing. Perseroan kembali menerima penghargaan “Produk Pinjaman Tanpa Agunan Pertama 
dengan Dana Cair dalam Waktu Satu Hari” dari Rekor Bisnis pada tahun 2015. Di tahun 2016, 
PermataKTA Speed kembali menerima penghargaan The Best Business Model Execution 2016 
dari The Asian Bankers Indonesia Country Award.

 Strategi pemasaran yang ditempuh adalah dengan meningkatkan pelayanan nasabah dengan 
memberikan kecepatan, kemudahan dan ketepatan proses persetujuan kredit. Perseroan juga 
menawarkan nasabah PermataKTA fasilitas asuransi sebagai proteksi pinjaman untuk memberikan 
perlindungan dan kenyamanan bagi nasabah.

 Perseroan berkerja sama dengan pihak ketiga dalam melakukan akuisisi nasabah melalui channel 
digital. Saat ini, kerjasama telah dilakukan dengan portal cekaja.com dan akan terus dilakukan 
dengan portal-portal bereputasi lainnya.

•	 Kartu	Kredit

 Perseroan menawarkan berbagai jenis kartu kredit dengan manfaat dan fitur yang bervariasi untuk 
memenuhi berbagai kebutuhan nasabah. Saat ini, Perseroan memiliki 5 jenis produk kartu kredit 
untuk melayani nasabah yang berbeda, sebagai berikut:

- PermataBlack Card, yaitu kartu kredit bergengsi yang ditawarkan kepada nasabah terpilih 
Priority Banking maupun korporasi;

- PermataHero Card, yaitu kartu kredit yang memberikan manfaat unggulan diskon langsung 
dan cashback terutama untuk pengeluaran rutin;

- PermataRewards Card, yaitu kartu kredit yang banyak memberikan manfaat lebih dalam 
bertransaksi bisnis dan travel, antara lain berupa point rewards;

- PermataShopping Card, yaitu kartu kredit yang memberikan banyak keuntungan seperti 
cashback untuk setiap pembelanjaan di supermarket dan restoran;

- PermataAstraWorld Card, yaitu kartu kredit yang memberikan manfaat lebih untuk pengguna 
kendaran bermotor seperti cashback atau diskon.

 Sebagai bank yang mengerti kebutuhan nasabah, Perseroan terus meningkatkan kualitas 
pelayanan melalui pengembangan fitur yang inovatif, seperti layanan Permata Mobile. Aplikasi 
ini memungkinkan pemegang kartu untuk mengajukan kartu tambahan, mengkonversi transaksi 
menjadi cicilan tetap, mengakses tagihan secara online, dan mengajukan kenaikan kredit limit 
sementara. Perseroan juga terus mengembangkan program-program promosi bersama dengan 
outlet-outlet yang menjadi favorit nasabah, seperti department store, jaringan restoran, outlet 
fashion dan sarana hiburan.

• Wealth Management

 Untuk memberikan Layanan Finansial One-Stop Services kepada nasabah, Perseroan terus 
meningkatkan layanan Wealth Management kepada nasabah individu dan perusahaan yang 
menginginkan solusi optimum bagi kebutuhan perlindungan aset maupun investasi keuangan 
mereka. Untuk mendorong kinerja layanan Wealth Management, Perseroan aktif melakukan upaya 
penjualan silang di samping terus mengembangkan ragam produk yang ditawarkan.

 Produk-produk Wealth Management Perseroan ditawarkan melalui kerja sama dengan perusahaan 
asuransi dan manajemen investasi, sebagai upaya untuk menyediakan layanan produk berkualitas 
kepada nasabah sesuai dengan kebutuhannya. Beberapa produk yang ditawarkan pada tahun 
2016 meliputi Obligasi Ritel Indonesia, produk reksadana open-end maupun terproteksi dan produk 
asuransi baru dari mitra Astra Life. Untuk bisnis bancassurance, Perseroan menawarkan produk-
produk dan tambahan rider baru seperti Hospital Cash Plan and Critical Illness. Sedangkan untuk 
produk investasi, Perseroan menawarkan varian reksadana dengan alokasi offshore investment. 
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 Di samping produk yang lengkap, Perseroan juga terus meningkatkan kualitas layanan melalui 
relationship manager dan product spesialist yang memiliki pengetahuan tentang tren pasar 
terkini. Sebagai upaya untuk meningkatkan aktivitas Wealth Management dan brand awareness, 
Perseroan secara rutin menyelenggarakan berbagai acara yang menarik dan informatif seperti 
Wealth Wisdom.

Strategi Usaha

Untuk terus meningkatkan kinerja Retail Banking dan loyalitas serta keputusan nasabah, Retail Banking 
telah menetapkan beberapa sasaran pokok di tahun 2017 yang meliputi (i) pengembangan kapabilitas 
digital untuk menjadi salah satu digital transaction bank terdepan; (ii) peningkatan jumlah aset secara 
selektif untuk meningkatkan kualitas aset dan laba bank; (iii) peningkatan pendapatan berkelanjutan 
melalui penghimpunan dana murah dan pendapatan non bunga; dan (iv) digitalisasi operasional bank, 
terutama transaksi-transaksi manual di cabang. 

8.15.4.2. Wholesale Banking

Wholesale Banking fokus mengembangkan bisnis melalui pendalaman hubungan dengan nasabah, yang 
bertujuan untuk menjadikan Perseroan sebagai partner utama nasabah, termasuk upaya cross selling 
produk-produk Transaction Banking dan produk-produk Global Markets, serta secara efektif mengatur 
pemberian pinjaman sindikasi, baik sebagai lead arranger, arranger, agency, maupun partisipan, dalam 
rangka meningkatkan kontribusi pendapatan fee-based bagi Perseroan. 

Transaction Banking

Grup Transaction Banking menyediakan berbagai produk transaction banking yang lengkap untuk 
nasabah WB, yaitu; cash management, trade finance, loan & value chain dan securities and agency 
services. Transaction Banking terus mengembangkan produk dan layanan secara berkelanjutan, bekerja 
sama dengan segmen-segmen bisnis Wholesale Banking serta bersinergi dengan direktorat lainnya 
untuk meningkatkan kualitas layanan yang terpadu, penawaran produk dan layanan terintegrasi dan 
memanfaatkan kemajuan teknologi. Transaction Banking telah berhasil meluncurkan internet banking 
mobile bagi institusi/perusahaan untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi.

Sepanjang tahun 2016, Transaction Banking berhasil menjalin kerjasama dengan beberapa partner 
strategis, yaitu (i) kerjasama dengan Go-Jek sebagai payment bank; (ii) kerjasama dengan Pengadaian 
dan Prudential sebagai collection point untuk pembayaran premi asuransi jiwa bagi pelanggan Prudential; 
dan (iii) kerjasama dengan PT Astra Graphia Information Technology (AGIT) untuk mengembangkan 
solusi pembayaran bagi nasabah-nasabah korporasi.

Global markets

Global markets menyediakan produk-produk yang yang didasari mata uang asing (non-Rupiah) atau 
suku bunga, surat-surat berharga dan transaksi repurchase agreement, meliputi Foreign Exchange 
(“FX”) spot, FX forward, FX swap, plain vanilla FX options, interest rate swap dan cross currency swap, 
par forward, serta produk terstruktur lainnya, dengan tetap berpedoman pada peraturan Bank Indonesia 
dan OJK yang berlaku.

Volume transaksi valuta asing Global Markets selama tahun 2016 mengalami penurunan sebagai 
akibat dari kebijakan penggunaan Rupiah sebagai mata uang tunggal bagi pembayaran di Indonesia. 
Oleh karena itu, kegiatan Global Markets lebih berfokus pada produk lindung nilai, baik produk cross 
currency maupun suku bunga (rate products), untuk membantu nasabah melindungi nilai eksposur dan 
mengelola risiko-risko lebih efisien.

Pada tahun 2016, Global Markets menerima penghargaan dari Asiamoney sebagai The Best Overall 
Domestic Provider of FX Services in Indonesia as voted by Financial Institution dan The Best Domestic 
Provider for FX Products & Services in Indonesia as voted by Corporates.
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Strategi Usaha

Strategi yang diterapkan oleh Wholesale Banking terdiri dua bagian, yaitu strategi jangka pendek dan 
jangka panjang. Untuk strategi jangka pendek, Wholesale Banking bermaksud untuk (i) melakukan 
konsolidasi melalui reviu terhadap proses, produk dan manusia sebagai bagian untuk mengelola risiko 
dan meningkatkan kehati-hatian; (ii) mempertahankan kualitas aset dan meningkatkan pencadangan 
atas risiko kredit yang memburuk; dan (iii) mendukung pertumbuhan aset secara selektif untuk 
memperbaiki sebaran portofolio dan mengurangi risiko konsentrasi. Untuk strategi jangka panjang, 
Wholesale Banking bermaksud untuk (i) mendukung pertumbuhan aset yang sehat dengan tingkat 
imbal hasil yang berkelanjutan dan risiko yang rendah; (ii) menawarkan produk-produk dan layanan 
unggulan berbasis digital dan jaringan elektronik; dan (iii) menjadi transaction bank utama untuk aktivitas 
keuangan perusahaan pada sektor-sektor yang ditargetkan.

8.15.4.3. Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah berupaya memberikan solusi finansial paling inovatif di industri perbankan syariah. 
Produk-produk inovatif yang telah diluncurkan di pasar meliputi pembiayaan dengan akad Ijarah 
Muntahiya Bit Tamlik (IMBT), KPR iB Bijak yang merupakan bundling antara pembiayaan KPR Syariah 
dengan tabungan syariah, dan layanan pembayaran haji satu atap yang dapat dilakukan secara online 
di kantor-kantor kementerian agama daerah. Produk tersebut melengkapi produk-produk penggalangan 
dana seperti program debit card, program penjualan tabungan payroll, layanan cash management 
dan deposito dan produk-produk pembiayaan seperti KPR iB MMQ Reguler. Unit Usaha Syariah juga 
menawarkan layanan wealth management berbasis syariah di antaranya Sukuk Retail, Sukuk Tabungan 
maupun Reksadana Syariah. 

Strategi usaha

Fokus strategi Unit Usaha Syariah Perseroan pada tahun 2017 adalah meningkatkan strategi business 
leveraging kepada bank induk baik bagi bisnis bank induk yang sudah ada maupun bagi pengembangan 
bisnis baru. Bagi segmen bisnis bank induk yang sudah ada Unit Usaha Syariah akan berperan 
sebagai pelengkap dengan keunggulan produk-produk Unit Usaha Syariah terhadap produk-produk 
bank konvensional milik pesaing bank induk. Selain itu Unit Usaha Syariah akan berperan sebagai 
pengembangan segmen baru yang tidak bisa dimasuki pesaing dari bank induk, seperti bisnis haji, 
bisnis umroh serta bisnis lain pada segmen loyalis syariah. Unit Usaha Syariah akan melakukan sinergi 
lebih optimal dalam pemanfaatan sistem, infrastruktur, jaringan distribusi, sumber daya manusia pada 
fungsi pendukung agar Unit Usaha Syariah dapat berkembang dengan kelengkapan, standar yang 
tinggi serta biaya yang efisien.

8.15.4.3. Jasa layanan perbankan lainnya

Untuk meningkatkan pendapatan, Perseroan telah melakukan kegiatan yang berorientasi kepada fee-
based income yang antara lain penyediaan ATM, mobile banking, fasilitas pembayaran telepon, listrik, 
Letter of Credit, kiriman uang dalam dan luar negeri, garansi bank, jual beli valuta asing, penjualan-
pembelian travellers’ cheque, jasa wali amanat, penjaminan dan agen pembayaran. Hal ini dilakukan 
untuk selalu dapat melayani kebutuhan nasabah Perseroan dan sekaligus untuk meningkatkan 
pendapatan Perseroan.



131

Tabel berikut ini menggambarkan perkembangan posisi sumber dana Perseroan yang berasal dari 
pendapatan operasional lainnya yang dihasilkan dari jasa layanan transaksional perbankan:

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember

2015 2016 ∆%
Provisi dan komisi:
Provisi dan komisi dari kredit 481.437  408.679 (15,1)
Komisi dari kartu kredit debit dan kredit 169.623  219.094  29,2 
Komisi agen terkait aktivitas penjualan bancassurance 179.901  204.375  13,6 
Komisi dari fasilitas trade 147.200  114.403 (22,3)
Pendapatan administrasi 120.972  106.571 (11,9)
Komisi dari agen penjual reksadana  39.722  53.155  33,8 
Komisi dari bank garansi  50.625  43.249 (14,6)

Komisi atas jasa  52.238  35.439 (32,2)
Jasa kustodian dan wali amanat  17.452  21.123  21,0 
Komisi atas penarikan uang tunai melalui EDC  20.699  17.845 (13,8)
Jasa safe deposit box  12.149  17.807  46,6 
Komisi atas jasa remittance  20.095  11.870 (40,9)
Lain-lain  44.977  39.374 (12,5)
Beban provisi dan komisi (56.440)  (51.225) (9,2)
Pendapatan transaksi perdagangan - bersih 295.828  564.948  91,0 
Keuntungan penjualan efek-efek untuk tujuan investasi  137.928  87.898 (36,3)
Bagian atas laba bersih Entitas Asosiasi 241.838  235.466 (2,6)
Pendapatan operasional lainnya 176.326  138.708 (21,3)
Jumlah 2.152.570 2.268.779  5,4 

8.15.5. PROSES PEMBUKAAN REKENING DAN PROSES PEMBERIAN KREDIT

8.15.5.1. Proses pembukaan rekening tabungan/giro nasabah dan proses rekening tabungan 
berjangka asuransi nasabah

Tahap Pihak Proses Rekening Tabungan/Giro Proses Rekening Tabungan 
Berjangka Asuransi

1 Nasabah • Mengajukan pembukaan rekening dan 
menyerahkan dokumen pendukung 
persyaratan asli.

2 Customer 
Service

• Memeriksa kelengkapan dokumen.
• Memeriksa data nasabah di sistem 

BankAlert. 
• Mencetak hasil searching BankAlert 

sesuai ketentuan.
3 Nasabah • Mengisi dan menandatangani:

- Formulir Data Nasabah dan/
atau Formulir Produk 1 /Formulir 
Pembukaan Rekening, SKU dan 
addendum sesuai ketentuan. 

- Spesimen tanda tangan (jumlah 
spesimen sesuai ketentuan).

- Akad (khusus rekening syariah).
• Menyerahkan PermataKartuDebit (jika 

ada). 

• Mengisi dan menandatangani Formulir 
Data Nasabah dan/atau Formulir 
Produk 1 serta Akad (khusus rekening 
syariah)

4 Customer 
Service

• Menawarkan dan menjelaskan kepada 
Nasabah untuk pendaftaran layanan 
PermataMobile dan Navigator.

• Memeriksa kelengkapan pengisian 
formulir.

• Melakukan verifikasi data dan tanda 
tangan nasabah.

• Menulis nomor PermataKartuDebit 
milik Nasabah (jika ada) di Formulir 
Data Nasabah dan/atau Formulir 
Produk 1.

• Mengisi dan menandatangani Formulir 
CDD checklist sesuai ketentuan yang 
berlaku.
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Tahap Pihak Proses Rekening Tabungan/Giro Proses Rekening Tabungan 
Berjangka Asuransi

• Mengisi dan menandatangani Formulir 
EDD tambahan (apabila nasabah 
masuk kategori EDD).

• Menandatangani Formulir Data 
Nasabah dan/atau Formulir Produk 1 /
Formulir Pembukaan Rekening serta 
spesimen (jika ada).

• Menanyakan kepada nasabah cara 
pembayaran setoran awal pembukaan 
rekening serta menulis pada Formulir 
Produk/Formulir Pembukaan 
Rekening.

• Melakukan fotokopi dokumen 
pendukung (jika dibutuhkan).

• Menginput transaksi pembukaan 
rekening di sistem.

• Melakukan Card Issuing 
PermataKartuDebit (jika rekening 
Nasabah dicetakan kartu).

5 Supervisor • Memeriksa dokumen dan menyetujui 
transaksi.

6 Customer 
Service

• Mencetak dan menandatangani 
Konfirmasi Pembukaan Rekening. 

• Mengambil passbook kosong (untuk 
produk tertentu dan jika diminta oleh 
nasabah). 

• Memisahkan tanda terima yang 
terdapat pada SKU dan addendum 
SKU.

• Menyerahkan PermataKartuDebit 
(jika ada), starter pack, buku SKU dan 
addendum SKU (sesuai ketentuan), 
passbook dan dokumen pendukung 
asli kepada nasabah.

• Membantu nasabah melakukan 
pendaftaran PermataMobile dan 
pembuatan TIN.

• Meminta nasabah melakukan 
penyetoran awal pembukaan rekening 
ke teller.

• Mencetak dan menulis data nasabah 
pada Confirmation Letter (lampiran 
24) dan Sertifikat Asuransi (lampiran 
25). 

• Membubuhkan stempel cabang (oval) 
pada Confirmation Letter.

• Melakukan foto copy Confirmation 
Letter. 

7 Nasabah • Menerima PermataKartuDebit (jika 
ada), starter pack, SKU dan addendum 
(sesuai ketentuan), passbook dan 
dokumen pendukung asli.

• Melakukan setoran awal ke teller 
dan menyerahkan passbook kosong 
kepada teller (untuk produk tertentu, 
jika ada).

• Menerima Confirmation Letter, 
Sertifikat Asuransi dan/atau serta 
dokumen pendukung asli.

8 Teller • Menginput setoran awal pembukaan 
rekening di sistem (mengacu kepada 
Prosedur Transaksi PM Network 
02.009).

• Menyerahkan Pos Print Bukti 
Transaksi kepada nasabah. 

• Mencetak data Nasabah dan transaksi 
awal di passbook (jika ada).

• Meminta Supervisor untuk 
membubuhkan tanda tangan pada 
passbook (jika ada).

9 Nasabah • Menerima Pos Print Bukti Transaksi 
dan passbook (jika ada). 

10 Customer 
Service

• Menyerahkan 1 lembar spesimen 
tanda tangan kepada teller.

• Mengirim pendaftaran layanan melalui 
Free Format Message (FFM) ke 
Satuan Kerja terkait (jika ada).
(a) Pada waktu yang ditentukan 

mengirim dokumen pembukaan 
rekening nasabah ke Satuan 
Kerja Account Services/Operation 
Counter.

(b) Menyimpan dokumen dalam file.

• Mengirim Formulir Data Nasabah 
dan/atau Formulir Produk 1 melalui 
faksimili ke Satuan Kerja Saving 
Account (jika ada asuransi tambahan).
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8.15.5.2.  Proses pemberian kredit
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8.15.6. Prospek dan Strategi Usaha

Sepanjang tahun 2016, perekonomian global belum tumbuh seperti yang diharapkan. Dengan rendahnya 
pertumbuhan perekonomian negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa di kawasan 
Atlantik, serta Jepang, China dan India di kawasan Pasifik membuat perekonomian global diperkirakan 
tumbuh sebesar 3,0%, lebih rendah dari 3,1% di tahun 2015 (sumber : Outlook Perekonomian Indonesia 
2017 - Bappenas, November 2016). Keluarnya Inggris dari Uni Eropa, kebijakan ekonomi Amerikat 
Serikat di bawah pemerintahan baru dan rencana kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, 
membuat perekonomian global dibayangi ketidakpastian yang tinggi. Pasar keuangan global pun 
bergejolak dengan mata uang Dollar Amerika Serikat menguat terhadap seluruh mata uang dunia.

Dengan pertumbuhan yang melambat, harga komoditas primer hingga pertengahan tahun 2016 tetap 
rendah. Stimulus ekonomi yang diberlakukan membuat kondisi ekonomi beberapa negara besar di 
Asia, seperti China, Jepang dan India pada kuartal ketiga mulai tampak membaik. Permintaan beberapa 
produk primer pertambangan maupun perkebunan, seperti batubara, nikel, timah dan CPO mulai 
meningkat, dan harganya mulai membaik.

Kondisi tersebut memberi dampak positif terhadap kinerja ekspor Indonesia, sehingga neraca 
perdagangan luar negeri mulai membaik. Di sisi lain upaya Pemerintah bersama Bank Indonesia 
untuk memperkuat kondisi makro ekonomi juga menunjukkan hasil positif. Tekad Pemerintah untuk 
memperbaiki kondisi usaha di dalam negeri, melalui pemberlakuan paket-paket program deregulasi, 
juga memberi hasil positif. Peringkat kemudahan berbinis Indonesia naik ke level 91 (dari 115 di tahun 
2015) (sumber : Bank Dunia, Oktober 2016), demikian juga terjadi perbaikan indeks persepsi korupsi 
Indonesia. Skor Indeks Persepsi Korupsi meningkat menjadi 37 dari 36 pada tahun 2015, meski peringkat 
Indonesia masih berada di urutan ke-90 dunia (sumber : Transparency International Indonesia, Januari 
2017). Indeks kepercayaan konsumen juga meningkat.

Realisasi berbagai proyek pembangunan infrastruktur dasar yang semakin intensif sepanjang tahun 
2016 membuat porsi belanja Pemerintah dalam struktur belanja domestik meningkat meskipun 
cenderung lemah di tengah pemangkasan belanja pemerintah pusat sejak semester II tahun 2016. 
Program Tax Amnesty yang sukses dijalankan dan membukukan hasil terbaik dibandingkan program-
program sejenis di negara lain, membuat revisi APBN 2016 yang dilakukan sebelumnya menjadi lebih 
kredibel. Rencana reformasi perpajakan yang dilakukan pasca program Tax Amnesty yang berlangsung 
hingga 31 Maret 2017 diyakini akan membuat APBN 2017 akan semakin kredibel dalam mendukung 
pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang.

Keseluruhan kondisi domestik tersebut membuat ekonomi Indonesia mampu tumbuh moderat di tengah 
gejolak ekonomi global. PDB Indonesia tumbuh sekitar 5,02% di tahun 2016, meningkat dari 4,88% 
di tahun 2015. Perekonomian Indonesia masih ditopang oleh konsumsi masyarakat dan investasi, 
sementara itu, konsumsi Pemerintah terkontraksi pada tahun 2016 seiring dengan upaya Pemerintah 
melakukan penghematan belanja Pemerintah pusat dan transfer daerah dalam rangka menjaga defisit 
anggaran di bawah 3% terhadap PDB (sumber : Badan Pusat Statistik, Februari 2017).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga didukung oleh kondisi makro ekonomi yang baik, seperti inflasi 
terjaga di sekitar 3,02% dari 3,35% di tahun sebelumnya, cadangan devisa mencapai USD116,4 miliar 
dari USD105,9 miliar, dan suku bunga rujukan terbaru, yakni 7-day Repo Rate, stabil di angka 4,75%, 
sedangkan nilai tukar Rupiah menguat di kisaran Rp13.436/USD dari Rp13.795/USD di akhir tahun 
2015 (sumber : Bank Indonesia, Desember 2016).

Kondisi perbankan pada tahun 2016

Peningkatan kondisi ekonomi tersebut masih belum memberi dampak positif terhadap kondisi perbankan 
nasional. Pelemahan harga beberapa komoditas primer sampai dengan pertengahan tahun 2016 
telah membuat korporasi yang memiliki usaha terkait, termasuk rantai usahanya, mengurangi aktifitas 
investasi dan mempengaruhi daya beli masyarakat di sentra-sentra perkebunan dan pertambangan. Hal 
ini membuat risiko ketidakseimbangan keuangan domestik tetap cukup tinggi, terlihat dari berlanjutnya 
kontraksi pada siklus keuangan.
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Akibatnya pertumbuhan kredit melambat, kualitas kredit menurun, sementara jumlah dana yang dapat 
dihimpun relatif terbatas, sehingga persaingan dalam mendapatkan dana meningkat. Namun demikian, 
OJK telah menetapkan aturan yang membatasi besaran suku bunga deposito, sehingga persaingan 
perolehan dana kini lebih terkonsentrasi pada perbaikan di bidang layanan.

Dengan kondisi pasar keuangan yang relatif ketat dan kondisi perekonomian global masih belum 
kondusif sehingga masih akan sangat berpengaruh terhadap permintaan komoditas primer tersebut, 
pelaku industri perbankan nasional di tahun 2016 kembali diuji. Kualitas kredit perbankan secara 
keseluruhan mengalami tekanan. 

Peningkatan NPL tersebut terjadi hampir di semua sektor ekonomi. Kenaikan yang signifikan terjadi 
pada sektor perdagangan, industri pengolahan, pertambangan, dan transportasi. Sesuai dengan data 
Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertambangan, industri pengolahan, dan perdagangan merupakan 
sektor-sektor ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan selama tahun 2016. Perbaikan harga 
komoditas pertambangan mulai kuartal ketiga 2016, belum langsung berdampak pada kualitas kredit 
pelaku usaha di sektor ini.

Masih relatif rendahnya pertumbuhan ekonomi juga membuat pelaku usaha dan korporasi mengurangi 
kegiatan investasi, sehingga permintaan kredit investasi maupun modal kerja menurun. Kredit 
perbankan nasional di tahun 2016 diprakirakan tumbuh sebesar 7,87%, turun dari 10,44% di tahun 
2015. Tahun 2014, kredit perbankan masih tumbuh 11,58% sementara di tahun 2013 bahkan tumbuh 
21,60% (sumber: Statistik Perbankan Indonesia 2016, Februari 2017).

Sementara perbaikan harga beberapa komoditas primer perkebunan dan pertambangan mulai 
pertengahan tahun membuat pertumbuhan penghimpunan DPK diprakirakan meningkat sebesar 9,6%, 
lebih tinggi dari tahun 2015 lalu, yang hanya tumbuh 7,26%, tapi masih lebih rendah dari pertumbuhan 
tahun 2014 yang sebesar 12,29% (sumber: Statistik Perbankan Indonesia 2016, Februari 2017).

Pertumbuhan kredit yang lebih rendah dari penghimpunan DPK membuat rasio LDR perbankan kembali 
menurun. Pada tahun 2014, LDR perbankan nasional tercatat 89,42%, kemudian meningkat menjadi 
92,11% di tahun 2015. Angka LDR ini kemudian kembali menurun menjadi 90,70% pada November 
2016 (sumber: Statistik Perbankan Indonesia 2016, Februari 2017).

Lebih tingginya pertumbuhan DPK dibanding penyaluran kredit, membuat banyak perbankan 
menerapkan strategi penurunan suku bunga simpanan, lebih besar dari pada penurunan suku bunga 
kredit, sehingga NIM rata-rata perbankan justru naik, menjadi sebesar 5,61% (November 2016) dari 
5,39% di tahun 2015 (sumber: Statistik Perbankan Indonesia 2016, Februari 2017). Tahun 2014 
NIM rata-rata ini hanya 4,23%. Strategi ini mampu mengkompensasi naiknya tingkat NPL, sehingga 
laba bersih perbankan secara rata-rata kembali naik, sekitar 8,43%, setelah pada tahun sebelumnya 
mencatatkan penurunan rata-rata sebesar 6,72%.

Salah satu hal yang masih cukup baik dari kondisi perbankan adalah relatif kuatnya posisi permodalan. 
Relatif tetap kuatnya kondisi perbankan domestik tercermin dari membaiknya rasio kecukupan modal 
(CAR/Capital Adequacy Ratio) perbankan nasional yang sebesar 23,04% (November 2016) naik dari 
21,39% pada akhir tahun 2015, jauh diatas ketentuan minimum 8% (sumber: Statistik Perbankan 
Indonesia 2016, Februari 2017). Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan perbankan dalam meningkatkan 
NIM tersebut, disamping menggali sumber pendapat non-bunga, diantaranya dari peningkatan transaksi 
perbankan elektronik.

Peningkatan NIM perbankan tersebut sebetulnya kurang sejalan dengan target yang hendak dicapai 
oleh Pemerintah, Bank Indonesia maupun OJK yang mendorong penurunan suku bunga kredit dan 
NIM. Pemerintah, bersama Bank Indonesia telah menargetkan suku bunga kredit bisa menjadi single 
digit, dan menjadi sebesar 7% di akhir tahun 2017.

Oleh karena itu, dalam rangka mendorong perbankan agar berperan lebih aktif dalam mengakselerasi 
pertumbuhan perekonomian nasional, Bank Indonesia bersama dengan OJK terus berupaya menerapkan 
serangkaian kebijakan makro moneter yang mampu membuat bank beroperasi lebih efisien agar suku 
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bunga terus menurun. Penerapan kebijakan suku bunga acuan terbaru, yakni 7-day Repo Rate dengan 
rate di level 4,75% dan pelonggaran kebijakan Giro Wajib Minimun diharapkan mampu mendukung 
pencapaian tujuan tersebut, sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Bank Indonesia berpendapat terdapat tiga potensi ekonomi yang perlu dioptimalkan untuk menopang 
ketahanan ekonomi Indonesia. Pertama, kepercayaan dan keyakinan yang tinggi saat ini dari pelaku 
ekonomi terhadap Pemerintah dan pemangku kebijakan. Kedua, munculnya sumber pembiayaan 
ekonomi yang cukup besar dari program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Ketiga, teknologi 
digital yang berkembang pesat di Indonesia.

Untuk mendukung pemanfaatan berbagai potensi tersebut, termasuk potensi lain yang dimiliki 
Indonesia, Bank Indonesia akan mengoptimalkan tiga pilar kebijakan utama, yakni: kebijakan moneter, 
makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Kebijakan moneter tetap 
difokuskan pada upaya memelihara stabilitas makroekonomi yang sudah tercipta, disinergikan dengan 
kebijakan makroprudensial yang diarahkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Sementara itu, kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah akan tetap ditujukan untuk 
meningkatkan efisiensi perekonomian serta mendukung berjalannya transmisi kebijakan moneter dan 
makroprudensial dengan baik. Sehingga bersama-sama dengan Pemerintah, Bank Indonesia dapat 
mendorong meningkatnya peran intermediari perbankan dalam mendukung pertumbuhan perekonomian 
nasional yang berkualitas.

Untuk meningkatkan kualitas dan dan efektifitas manajemen pada setiap lini usaha Perseroan, Perseroan 
melakukan langkah-langkah strategis jangka pendek yang mencakup 5 (lima) hal utama yaitu:

1. Menjaga tingkat kesehatan likuiditas, meningkatkan laba Perseroan, memperkuat hubungan/
komunikasi dengan eksternal dan internal;

2. Memperbaiki portofolio kredit bermasalah (bad book) dengan mempertahankan kualitas aset, 
memaksimalkan recovery dan mengambil tindakan untuk mengurangi kredit bermasalah;

3. Menumbuhkan laba dari portofolio kredit lancar (good book), khususnya Retail Banking, struktur 
pendanaan (CASA), pendapatan imbal jasa (fee-based income), dan produk-produk retail/SME/
Syariah dengan mengoptimalkan operational risk management;

4. Memperbaiki dan memperkuat operational risk management; dan
5. Memperbaiki dan memperkuat standar underwriting kredit.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat kecenderungan yang signifikan yang dapat 
mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan, selain faktor-faktor makroekonomi 
yang di luar kendali Perseroan. Setiap kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau 
peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi pendapatan usaha, pendapatan dari operasi 
berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal Perseroan telah diungkapkan pada Prospektus. 

8.15.7. Pemasaran

Jaringan kantor yang luas memiliki peran penting untuk meningkatkan visibility dan brand awareness 
sehingga Perseroan terus melakukan pembukaan kantor cabang baru, disamping melakukan relokasi 
maupun renovasi dan perluasan kantor cabang dalam rangka mengoptimalkan pelayanan dan 
meningkatkan kenyamanan para nasabah. Perseroan juga menjalankan aktivitas pemasaran dan 
distribusi produk dan jasa melalui layanan Permata@Work, Telesales, Virtual Relationship Manager 
(“VRM”), mobile branches dan jaringan non-branch, serta e-channel dan PermataTel.

Kantor cabang

Jaringan kantor cabang merupakan elemen fundamental dalam memberikan akses produk-produk dan 
layanan-layanan Perseroan kepada para nasabah, di samping berperan penting untuk meningkatkan 
visibility atau brand awareness. Oleh karenanya, di tahun 2016, Perseroan melakukan optimalisasi 
pelayanan dan peningkatan kenyamanan para nasabah agar nasabah dapat dilayani dengan lebih baik.
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Per 31 Desember 2016, Perseroan mengoperasikan total 331 kantor cabang yang tersebar di 62 kota di 
Indonesia. Mayoritas kantor cabang tersebut kini telah dilengkapi dengan layanan e-channel seperti unit 
ATM, perangkat IP Phone untuk layanan Permata Tel, perangkat iPad atau mini PC untuk mengakses 
layanan Permata e-Form agar fungsi jaringan distribusi cabang menjadi lebih efisien dan efektif.

Berikut jaringan kantor-kantor cabang Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan:

No. Name Alamat Status (Milik/Sewa)
Konvensional
Bali

1. KC Dewi Sartika Jl. Dewi Sartika Kav. 88, Denpasar, Bali 80114 Milik (HGB s/d 14 Juli 2025)
2. KCP Gatot Subroto Jl. Gatot Subroto Barat No. 327, Desa Pemecutan Kaja, 

Kec. Denpasar Barat, Bali 80118
Sewa (s/d 20 Juli 2017)

3. KK Kayu Putih, Canggu Jl. Kayu Putih, Banjar Dinas Tegal Gundul, Desa
Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Bali 80361

Sewa (31 Juli 2020)

4. KCP Kerobokan Jl. Raya Kerobokan No. 62 Lk. Taman, Kel. Kerobokan 
Kelod, Kec. Kuta Utara, Bali 80361

Sewa (s/d 31 Mei 2017)

5. KCP Kuta Jl. Raya Kuta No. 101, Kel. Kuta, Kec. Kuta, Bali 80361 Sewa (s/d 15 Juli 2020)
6. KK Legian Jl. Patih Jelantik Blok 2 Legian Kelod, Kuta, Badung, Bali 

80361
Sewa (14 Juli 2020)

7. KCP Melati Jl. Melati No. 63, Denpasar, Bali 80114 Sewa (s/d 1 Juni 2021)
8. KCP Menara Ubud Galleria Menara Ubud No. 7, Jl. Raya Ubud, Gianyar, Bali 

80571
Sewa (s/d 1 Januari 2023)

9. KCP Pura Bagus Teruna Jl. Pura Bagus Teruna No. 522, Legian, Kuta, Bali 80361 Sewa (s/d 1 November 2020)

10. KCP Sanur Jl. Danau Tamblingan No. 77 X, Sanur, Bali 80227 Sewa (s/d 26 September 2020)
11. KCP Sesetan Jl. Raya Sesetan B12, Denpasar, Bali 80114 Sewa (s/d 14 September 2018)
12. KCP Sunset Road Jl. Sunset Road Blok 6-7 No. 225X , Kel. Kuta, Kec. Kuta, 

Bali 80361
Sewa (7 Agustus 2018)

13. KCP Tragia Nusa Dua Komplek Pertokoan Tragia Nusa Dua, Jl. By Pass Ngurah 
Rai, Kuta, Nusa Dua, Bali 80114

Sewa (s/d 1 September 2019)

Bangka Belitung
14. KCP Sudirman Niaga Center Blok H dan I, Jl. Jend. Sudirman, Kel. Pasar 

Padi, Kec. Girimaya, Bangka Belitung 33131
Sewa (s/d 8 Agustus 2018)

Banten
15. KCP Alam Sutera Alam Sutera Town Center, Jl. Sutera Boulevard Blok 10-D 

No.1-3, Serpong Utara, Tangerang Selatan 15325
Sewa (s/d 31 Mei 2017)

16. KC Bintaro Sektor 7 Gedung Jaya II Bintaro Jaya Sektor VII, Pondok Aren, 
Tangerang Selatan 15224

Milik(HGB s/d
(i) 24 Juli 2035
(ii) 26 Mei 2028)

17. KCP Ciputat Jl. Ir. H. Juanda No 111-B, Ciputat, Tangerang Selatan 
15412

Sewa (s/d 28 Februari 2020)

18. KCP Citra Raya Taman Raya Blok K 01 No. 8 Sektor 1.2, Cikupa, 
Tangerang 15710

Sewa (s/d 31 Juli 2017)

19. KC Daan Mogot Jl. Daan Mogot No. 35, Tangerang 15111 Milik (HGB s/d 24 Desember 
2027)

20. KCP Gading Serpong Komplek Perumahan Gading Serpong, Jl. Boulevard 
Gading Serpong Type Serenade Center Blok B No. 1,2,3 
dan 6, Tangerang 15810 

Sewa (s/d 14 Januari 2021)

21. KK Giant CBD Bintaro Giant Hypermarket CBD Bintaro, Jl. Boulevard Bintaro 
Jaya Sektor IX, Pondok Aren, Tangerang 15224

Sewa (s/d 19 Juni 2019)

22. KK Giant Gading Serpong Kawasan II Paramount Serpong, Kel. Curug Sangerang, 
Kec. Pagedangan, Tangerang 15339

Sewa (s/d 10 Januari 2021) 

23. KCP Palem Semi Ruko Madrid, RT 001/RW 004, No. 23 & 25, Jl. Palem 
Raja Selatan, Perumahan Palem Semi, Cibodas, 
Tangerang 15139

Sewa (s/d 31 Agustus 2019)

24. KCP Raya Veteran JL. Raya Veteran No. 30-40, Serang 42117 Sewa (s/d 30 Juni 2017)
25. KC Ruko Istana Cilegon Komplek Ruko Istana Cilegon No. 2-3, Jl. Raya Merak 

No. 146, Cilegon 42414
Sewa (s/d 31 Maret 2020)
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No. Name Alamat Status (Milik/Sewa)
26. KCP Sunburst Wisma BCA-BSD City Wing A, Lt. Dasar, Sunburst 

CBD Office Park Zone 1 & 2, Jl. Kapten Soebijanto 
Djojohadikusumo, BSD City, Tangerang Selatan 15322

Sewa (s/d 25 Februari 2018)

27. KCP Tangerang City Ruko Business Part Tangerang City, Babakan, Tangerang 
15118

Sewa (s/d 30 September 2018)

28. KCP Villa Melati Mas Ruko Villa Melati Mas Blok SR 1 No. 42-43, Serpong, 
Tangerang 15310

Milik (HGB s/d 
(i) 20 September 2025
(ii) 20 September 2025)

D.I. Yogyakarta
29. KCP Brigjen Katamso Jl. Brigjen Katamso No. 178, Yogyakarta 55121 Sewa (s/d 16 Mei 2017)

30. KCP Kaliurang Jl. Kaliurang KM.6,3, Sleman 55283 Sewa (s/d 1 Agustus 2018)

31. KC Mangkubumi/
KCP Mangkubumi

Jl. Pangeran Mangkubumi No. 26-28, Yogyakarta 55232 Sewa (s/d 30 Januari 2019)

DKI Jakarta
32. KCP Abdul Muis Jl. Abdul Muis No. 46, Gambir, Jakarta Pusat 10160 Sewa (s/d 31 Mei 2019)
33. KCP ACC Simatupang Gedung ACC TB Simatupang, Lt. Dasar, Jl. Letjen TB. 

Simatupang No. 90, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 
12530

Sewa (s/d 31 Agustus 2017)

34. KK AHM Sunter 1 Astra Honda Motor, Jl. Yos Sudarso, Sunter 1, Jakarta 
Utara 14350

Sewa (s/d 6 Desember 2020)

35. KCP Arion Building Wisma Arion, Ground Floor, Jl. Pemuda Kav. 17, 
Rawamangun, Jakarta Timur 13220

Sewa (s/d 12 Maret 2018)

36. KCP Asemka Jl. Asemka No. 30-31, Jakarta Barat 11110 Sewa (s/d 5 Agustus 2021)
37. KCP Astra Agro Lestari Jl. Pulo Ayang Rayang Blok OR-I, Kawasan Industri Pulo 

Gadung, Jakarta Timur 
Sewa (s/d 30 November 2019)

38. KCP Atrium Gedung Atrium Plaza Setiabudi, Lt. 1, Jl. H.R. Rasuna 
Said Kav. 62, Jakarta Selatan 12920

Sewa (s/d 31 Desember 2017)

39. KCP Balikpapan Jl. Balikpapan Raya No.19, Petojo Selatan, Gambir, 
Jakarta Pusat 10160

Milik (HGB s/d 29 Juli 2034)

40. KCP Bandengan Megah Ruko Bandengan Megah No. 2A, Jl. Bandengan Utara 
No. 81, Jakarta Utara 14440

Sewa (s/d 31 Oktober 2019)

41. KCP BEJ Tower II Gedung BEJ Tower II Suite G-06 Ground Floor, Jl. Jend. 
Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Sewa (s/d 31 Oktober 2019)

42. KCP Biak Cideng Jl. Biak No. 19-A dan 19-B, Cideng, Gambir, Jakarta 
10610

Sewa (s/d 14 September 2019)

43. KCP Bintaro Sektor 1 Perumahan Bintaro Jaya Sektor 1-B Blok E No.1-2, 
Jakarta Selatan 12330

Milik (HGB s/d
(i)  23 Januari 2036
(ii)  23 Januari 2036)

44. KCP Cikini Gedung Asuransi Jiwasraya, Lt. 1, Jl. Cikini Raya No. 97, 
Menteng, Jakarta Pusat 10330

Sewa s/d (30 November 2017)

45. KCP Ciputra World Lotte Shopping Avenue Level 2, Ciputra World Building, 
Jl. Dr. Satrio Kav. 3 & 5, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940

Sewa (s/d 21 Juni 2018)

46. KCP Citra Garden 1 Ruko Citra Garden Blok I-1 No. 7-8, Jakarta Barat 11830 Milik (HGB s/d 
(i) 4 November 2025
(ii) 4 November 2025)

47. KCP Citra Garden 2 Citra Garden II Blok H 2 No. 1, Cengkareng, Jakarta 
Barat 11830

Milik (HGB s/d 30 Januari 2031)

48. KCP Enseval Cempaka 
Putih

Gedung Enseval, Jl. Letjen. Suprapto Kav. 4, Jakarta 
Pusat 10820

Sewa (s/d 2 Januari 2019)

49. KCP Epicentrum Epicentrum Walk - Unit #W 342 B, Lifestyle Center 2nd 
Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12960

Sewa (s/d 19 November 2020)

50. KCP Fatmawati ACC Gedung Astra Credit Companies (ACC), Jl. RS. 
Fatmawati No. 9, Jakarta Selatan 12420

Sewa (s/d 30 Desember 2018)

51. KCP Gedung Aneka 
Tambang

Gedung Aneka Tambang, Jl. Letjen TB. Simatupang No. 
1, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530

Sewa (s/d 1 Januari 2019)

52. KCP Wisma GKBI Wisma GKBI Suite G.03, Jl. Jend. Sudirman No. 28, 
Jakarta Pusat 10210

Sewa (s/d 14 Desember 2019)

53. KCP Gedung Putera Jl. Gunung Sahari Raya No. 39, Sawah Besar, Jakarta 
10720

Sewa (s/d 29 September 2018)
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No. Name Alamat Status (Milik/Sewa)
54. KCP Gedung Sutrado Gedung Sutrado (d/h Gedung Sumber Abadi), Jl. Kenari II 

No. 5, Salemba, Jakarta 10430
Sewa (s/d 30 Juni 2019)

55. KCP GKM Green Tower Jl. TB. Simatupang Kav. 89, RT 010/RW 002, Kebagusan, 
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520

Sewa (s/d 25 April 2020)

56. KCP Glodok Ruko Pertokoan Glodok Plaza Blok F No. 6-7, Jl. Pinangsia 
Raya, Jakarta Barat 11120

Milik (HGB s/d
(i) 28 Agustus 2025
(ii) 28 Agustus 2025) 

57. KCP Graha Cempaka Mas Graha Cempaka Mas, Rukan Graha Cempaka Mas Blok 
A No. 22-23, Jl. Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta 
Pusat 10640

Sewa (s/d 24 Agustus 2017)

58. KCP Graha Mampang Graha Mampang, Lobby Dasar, Jl. Mampang Prapatan 
Raya No. 100, Jakarta Selatan 12790 

Sewa (s/d 31 Maret 2018)

59. KK Graha Pena Jawa Pos Graha Pena Jawa Pos, Jl. Kebayoran Lama No 12, 
Jakarta 12210

Sewa (s/d 30 Juni 2017)

60. KCP Graha Permata 
Pancoran

Komplek Graha Permata Pancoran Blok A-12, Jl. Raya 
Pasar Minggu Kav. 32, Pancoran, Jakarta 12780

Sewa (s/d 12 Desember 2019)

61. KCP Graha Surveyor 
Indonesia 

Jl. Gatot Subroto, Kav. 56, Jakarta Selatan 12950 Sewa (s/d 31 Oktober 2019)

62. KCP Grand Puri Niaga Rukan Grand Puri Niaga – Kawasan Bisnis Terpadu 
Puri Kencana, Jl. Puri Kencana Blok K6 No. 1 E-F-G, 
Kembangan Selatan, Jakarta Barat 11610

Sewa (s/d 30 Juni 2020)

63. KCP Green Mansion Rukan Green Mansion Jl. Daan Mogot km. 10, Blok C 
No. 015 & 016, Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta 
Barat 11710

Sewa (s/d 20 Agustus 2020)

64. KCP Gunung Sahari Jl. Gunung Sahari Raya Blok B 8-9 No. 60-63, Jakarta 
Pusat 10610

Milik (HGB s/d 
(i) 12 September 2028
(ii) 12 September 2028)

65. KCP Harco Mangga Dua Harco Mangga Dua Blok P No. 4, Jl. Mangga Dua Raya, 
Jakarta Barat 11110

Sewa (s/d 9 Agustus 2020)

66. KCP Harmoni Plaza Harmoni Plaza Blok B9-7, Jl. Suryopranoto 2, Jakarta 
Pusat 10130

Milik (HGB s/d 
(i) 23 Oktober 2022
(ii) 23 Oktober 2022)

67. KC Hayam Wuruk Jl. Hayam Wuruk 84-85, Maphar, Taman Sari, Jakarta 
Barat 11160

Milik (HGB s/d:
(i)  31 Maret 2019
(ii)  13 Juli 2018
(iii) 21 Mei 2032
(iv) 21 Mei 2032)

68. KCP Immanuel Toko Buku Immanuel, Jl. Proklamasi No. 76, Jakarta 
Pusat 10320

Sewa (s/d 5 April 2019)

69. KCP Indosurya Plaza Indosurya Plaza, Lt. 1 Unit L/B dan Lt. 2 Unit 2/B, Jl. M.H. 
Thamrin Kav. 8-9, Jakarta 10230

Sewa (s/d 11 Juni 2017)

70. KC Intercon Kebon Jeruk Pertokoan Kebon Jeruk Intercon Blok F No. 2-3, Jakarta 
Barat 11630

Milik (HGB s/d:
(i)  18 November 2026
(ii)  18 November 2025)

71. KCP ITC Fatmawati Komplek Pertokoan ITC Fatmawati No.1, Jl. RS. 
Farmawati, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta 
Selatan 12170

Sewa (s/d 31 Agustus 2017)

72. KCP ITC Mangga Dua Rumah Susun JITC II A, Jl. Raya Mangga Dua, Ancol 
Pademangan, Jakarta Utara 14430

Milik (HGB s/d 16 Juli 2028)

73. KCP ITC Permata Hijau Grand ITC Permata Hijau Kantor R & E Blok E/3, Type 
Meralda, Jl. Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210

Sewa (s/d 31 Januari 2020)

74. KK ITC Roxy Mas Ruko Pusat Niaga ITC Roxy Mas Blok B2 No. 6, Jl. K.H. 
Hasyim Ashari, Jakarta 10150

Sewa (s/d 30 November 2020)

75. KCP Jatinegara Jl. Jatinegara Timur No.42, Jakarta Timur 13310 Milik (HGB s/d 3 Juni 2022)
76. KCP Jelambar Jl. Jelambar Baru Raya No. 5C, Jakarta Barat 11460 Sewa (s/d 30 September 2020)
77. KCP Jembatan Lima Jl. K.H. Mas. Mansyur No. 154 B-C, Jakarta Barat 11250 Milik (HGB s/d 

(i) 31 Maret 2022
(ii) 31 Maret 2022)

78. KCP Johar Jl. Johar No. 38, Menteng, Jakarta Pusat 10340 Sewa (s/d 15 April 2020)
79. KCP Kalimalang 

Pangkalan Jati
Jl. Kalimalang Blok E No. 6C dan 6D, Duren Sawit, 
Jakarta Timur 13440

Sewa (s/d 31 Januari 2022)

80. KCP Kasablanka/
KLS Kasablanka

EightyEight @Kasablanka (Tower A), Lt. 1 #8, Jl. 
Casablanca Kav. 88, Jakarta Selatan 12870

Sewa (s/d 30 September 2017)
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No. Name Alamat Status (Milik/Sewa)
81. KC Kelapa Gading 

Boulevard
Jl. Kelapa Gading Boulevard Blok LB-1 No. 34-35, 
Jakarta Utara 14240

Milik (HGB s/d 20 Mei 2038)

82. KCP Kelapa Gading 
Hybrida

Jl. Raya Kelapa Hybrida Blok PF 23 No. 1, Pegangsari 
Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250

Sewa (s/d 31 Mei 2019)

83. KCP Ketapang Ketapang Business Centre, Jl. K.H. Zainul Arifin Blok A 
No. 20-21, Jakarta 10130

Sewa (s/d 25 September 2017)

84. KK Krekot Jl. Krekot Bunder Raya No. 75, Jakarta Pusat 10710 Milik (HGB s/d12 Desember 
2035)

85. KCP Mal Ambasador Mal Ambasador, Lt. Dasar No. 18, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 
3 & 5, Jakarta Selatan 12940

Sewa (s/d 30 September 2016)

86. KCP Mal Pondok Indah Mal Pondok Indah, Lt. Dasar No. 4B, Jl. Metro Pondok 
Indah, Jakarta Selatan 12310

Sewa (s/d 31 Oktober 2019)

87. KCP Mal Taman Anggrek Mal Taman Anggrek, Lt. Dasar Unit C 10, Jl. Letjen S. 
Parman, Jakarta Barat 11440

Sewa (s/d 31 Oktober 2020)

88. KCP Mandala Raya Jl. Mandala Raya No. 21 A-B, Tomang, Jakarta Barat 
11440

Sewa (s/d 30 September 2017)

89. KCP Mangga Besar Jl. Mangga Besar Raya No.3-A Mangga Besar, Jakarta 
Barat 11180

Sewa (s/d 16 September 2017)

90. KC Mangga Dua Jl. Raya Mangga Dua Blok E-4 No. 3, Jakarta Utara 
14430

Milik (HGB s/d 16 Juli 2028)

91. KCP Mangga Dua Square Komplek Ruko Mangga Dua Square Blok G-6, Jl. Gunung 
Sahari Raya No. 1, Jakarta Pusat 14420

Sewa (s/d 18 November 2018)

92. KCP Mega Mal Ruko MG-55, Jl. Pluit Indah Raya, Jakarta Utara 14450 Milik (HGB s/d 1 Oktober 2025)
93. KCP Melawai Jl. Wijaya IX No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 

12160
Milik (HGB s/d:
(i) 9 Desember 2031 
(ii) 27 September 2018
(iii) 27 September 2018)

94. KCP Menara Batavia Gedung Menara Batavia, Lt. Dasar, Jl. K.H. Mas Mansyur 
Kav. 126, Jakarta Pusat 10220

Sewa (s/d 31 Januari 2020)

95. KCP Menara Citicon Menara Citicon, Lt. GF Blok B, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 
72, Jakarta Barat 11410

Sewa (s/d 14 Maret 2020)

96. KCP Menara FIF Menara FIF, Ground Floor, Jl. TB. Simatupang Kav.15, 
Lebak Bulus, Jakarta Selatan 12430

Sewa (s/d 31 Maret 2020)

97. KCP Menara Hijau Gedung Menara Hijau, Lt. Dasar Lobby Utama, Jl. M.T. 
Haryono Kav. 33, Jakarta Selatan 10210

Sewa (s/d 30 November 2018)

98. KCP Menara Imperium Menara Imperium, Lt. Dasar, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, 
Jakarta Selatan 12940

Milik (HGB s/d 13 Juni 2023)

99. KCP Menara Jamsostek Gedung Jamsostek Lantari Dasar, Jl. Gatot Subroto No. 
38, Jakarta Selatan 12710

Sewa (s/d 31 Oktober 2016)

100. KCP Menara Kadin Gedung Menara Kadin, Lt. Dasar, Jl. H.R. Rasuna Said 
Blok X5 Kav. 2-3, Kuningan, Jakarta Selatan 12950

Milik (HGB s/d 15 Oktober 2030)

101. KCP Menara Prima Jl. Lingkar Mega Kuningan Sub Blok 6.2. Jakarta Selatan 
12950

Sewa (s/d 1 Januari 2020)

102. KCP Menara Satu Sentra 
Kelapa Gading

Mentara Satu Sentra Kelapa Gading, Lt. Dasar Unit 
GF 02, Jl. Bulevar Kelapa Gading Blok LA 3 No. 1, 
Summarecon Kelapa Gading, Jakarta 14240

Sewa (s/d 31 Juli 2017)

103. KCP Menteng 
Gondangdia

Jl. R.P. Soeroso No. 40D-42A (d/h Gondangdia Lama), 
Jakarta Pusat 10360

Sewa (s/d 26 September 2019)

104. KCP Metro Pondok Indah Pondok Indah Plaza Blok II, BA No. 7-8, Jl. Metro Pondok 
Indah, Jakarta Selatan 12310

Sewa (s/d 19 Januari 2020)

105. KCP Metro Tanah Abang Gedung Pusat Grosir Metro Tanah Abang, Lt. 7 No. 2 dan 
2B, Jl. K.H. Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta 10250

Sewa (s/d 31 Oktober 2018)

106. KCP Mid Plaza Mid Plaza II, Lt. Dasar, Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11, 
Jakarta Pusat 10220

Sewa (s/d 31 Oktober 2019)

107. KCP Muara Karang Jl. Muara Karang Blok Z 3 Selatan No.50, Pejagalan 
Penjaringan, Jakarta Utara 14450

Milik (HGB s/d 20 Mei 2038)

108. KCP Noble House Gedung Noble House Unit No. 03, Lt. Dasar, Jl. Lingkar 
Mega Kuningan Kav. E.4.2 No. 2 (Sub Blok 6.7), 
Setiabudi, Jakarta Selatan 12950

Sewa (s/d 27 September 2020)

109. KK Palma Tower Jl. R.A. Kartini II-S Kav. 6 Sektor II, Pondok Pinang, 
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Sewa (s/d 1 Maret 2018)
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110. KCP Pangeran Jayakarta Ruko Prima Jayakarta Blok A-3, Jl. Pangeran Jayakarta 

No. 133-135, Jakarta Pusat 11610
Milik (HGB s/d 10 Desember 
2032)

111. KCP Panglima Polim Komplek Ruko Grand Panglima Polim Unit 27-28, Jl. 
Panglima Polim Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
12160

Sewa (s/d 3 Agustus 2017)

112. KCP Pantai Indah Kapuk Rukan Exclusive Blok A No. 19 & 20 , Bukit Golf 
Mediterania, Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, 
Penjaringan, Jakarta Utara 14470

Sewa (s/d 14 November 2020) 

113. KCP Plaza Kelapa Gading Jl. Boulevar Barat Blok B-47 dan B-48, Kelapa Gading, 
Jakarta Utara 14470

Sewa (s/d 26 Juli 2017)

114. KCP Plaza Permata Jl. M.H. Thamrin Kav. 57, Jakarta Pusat 10350 Sewa (s/d 30 Juni 2019)
115. KCP Pluit Jl. Pluit Kencana No. 41-43 Blok T No. 2, Jakarta Utara 

14459
Milik (HGB s/d:
(i) 31 Januari 2031;
(ii) 11 April 2033).

116. KCP Prudential Tower Prudential Tower Lobby Extention Mezzanine, Jl. Jend. 
Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910

Sewa (s/d 15 Maret 2018)

117. KCP Puri Indah Jl. Puri Indah Raya Blok A No.17, Jakarta Barat 11610 Sewa (s/d 30 November 2018)
118. KC Puri Indah Mal Banking Center, Jl. Puri Agung, Jakarta Barat 11610 Sewa (s/d 30 April 2019) 
119. KK Rawasari Jl. Percetakan Negara Blok C No. 230, RT 001/RW 006, 

Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10570
Sewa (s/d 31 Maret 2020)

120. KCP RS Medistra RS Medistra, Jl. Gatot Subroto Kav.59, Jakarta Selatan 
12950

Sewa (s/d 30 April 2020)

121. KK RS Premier Jatinegara RS Mitra Internasional, Jl. Raya Jatinegara Timur No.87, 
Jakarta Timur 13310

Sewa (s/d 31 Agustus 2020)

122. KCP Rukan Artha Gading Rukan Artha Gading Blok C No. 7, Kawasan Sentra 
Bisnis, Jl. Boulevard Artha Gading, Jakarta Utara 14240

Sewa (s/d 30 September 2017)

123. KCP Rukan Cempaka 
Putih 

Rukan Cempaka Putih Permai Blok A No. 4-5, Jl. Letjen 
Suprapto, RT 07/RW 08, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 
10640

Sewa (s/d 31 Januari 2018)

124. KCP Ruko Sunter Mall Ruko Sunter Mall, Jl. Danau Sunter Blok G-7C No. 8-9, 
Jakarta Utara 14350

Sewa s/d (31 Desember 2018)

125. KCP Sampoerna Strategic 
Square

Sampoerna Strategic Square Tower B, Lt. 14, Jl. Jend. 
Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930

Sewa (s/d 31 Januari 2021)

126. KCP Sawah Besar Ruko Atap Merah, Jl. Pecenongan No. 72 Blok B2-B3, 
Jakarta Pusat 10120

Milik (HGB s/d
(i) 11 November 2036
(ii) 11 November 2036)

127. KP Sudirman Gedung World Trade Centre II, Jl. Jend. Sudirman 
Kav.29-31, Jakarta Selatan 12920

Sewa (s/d 31 Januari 2024)

128. KCP Sukarjo Wirjopranoto JL. Sukarjo Wirjopranoto No. 48, Gambir, Jakarta Pusat 
10710

Sewa (s/d 7 Agustus 2020)

129. KCP Summagung Kelapa 
Gading

Jl. Kelapa Gading Boulevard Blok H 4 No. 7, Jakarta 
Utara 14240

Milik (HGB s/d 15 Februari 2024)

130. KCP Sunter AMDI Jl. Gaya Motor Raya No. 8, Sunter II, Jakarta Utara 
14330

Sewa (s/d 31 Maret 2018)

131. KCP Sunter Griya Ruko Griya Inti Santosa Blok A 1 No. 37, Jl. Griya Utama 
Raya, Jakarta Utara 14350

Sewa (s/d 30 Oktober 2019)

132. KCP Sunter Indah Jl. Taman Sunter Indah Blok K I-1 Kav. 36, Sunter Jaya, 
Jakarta Utara 14350

Sewa (s/d 31 Oktober 2017)

133. KCP Sunter Nirwana Jl. Paradise 23 Blok J-1 No. 5, Sunter Nirwana, Jakarta 
Utara 14340

Milik (HGB s/d 30 November 
2023)

134. KCP Sunter Royal Ruko Royal Sunter Blok F No. 1-3, Jl. Sunter Podomoro, 
Jakarta Utara 14350

Milik (HGB s/d 
(i) 21 Mei 2035
(ii) 21 Mei 2035
(iii) 21 Mei 2035)

135. KCP Taman Duta Mas Ruko Taman Duta Mas Blok A-2 No. 1, Jl. Tubagus 
Angke, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta 
Barat 11460

Sewa (s/d 30 Juni 2021)

136. KCP Taman Palem Perum Taman Palem, Jl. Taman Palem Boulevard Blok 
C-5 No. 57, Cengkareng, Jakarta 11730

Sewa (s/d 31 Januari 2019)

137. KCP Taman Ratu Jl. Ratu Kemuning Blok A2 No. 9-10, Taman Ratu, 
Jakarta Barat 11510

Milik (HGB s/d 9 Maret 2037)
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138. KCP Tanah Abang Blok A Pusat Grosir Tanah Abang Blok A, Lt. Basement 2 (B2) 

Los F No. 65-66, Jl. Fachrudin Raya No. 1, Tanah Abang, 
Jakarta Pusat 10250

Sewa (s/d 19 Januari 2018)

139. KCP Tanjung Duren Jl Tanjung Duren Raya No. 72 Blok B.IV Persil No. 45 
Phase IV, Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta 
Barat 11470

Milik (HGB s/d 9 Juni 2028)

140. KCP Tebet Supomo Jl. Prof. Soepomo S.H., Tebet Barat Dalam VII No. 30, 
Jakarta Selatan 12810

Milik (HGB s/d 9 Oktober 2036)

141. KCP Teluk Gong Ruko Teluk Mas, Jl. Teluk Gong No. 18 G, Jakarta Utara 
14450

Sewa (s/d 31 Agustus 2017)

142. KCP Tempo Scan Tower/
KLS Tempo Scan Tower

Gedung Tempo Scan Tower, Lt. 2, Jl. H.R. Rasuna Said 
Kav. 3-4, Kuningan, Jakarta Selatan 12950

Sewa (s/d 15 Oktober 2017)

143. KC Thamrin Skyline Building (Menara Cakrawala), Lt. 1, Jl. M.H. 
Thamrin No. 9, Jakarta Pusat 10340

Sewa (s/d 31 Desember 2017)

144. KCP Tomang Jl. Tomang Raya No. 5 B-C, Kav. Blok E No.932, Tomang, 
Grogol Petamburan, Jakarta 11140

Sewa (s/d 30 Juni 2018)

145. KK United Tractors 
Cakung

Jl. Raya Bekasi Km. 22, Cakung, Jakarta 13910 Sewa (s/d 4 Juni 2020)

146. KCP Wisma ‘46 Wisma BNI 46, Lt. 7, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 
Pusat 10220

Sewa (s/d 14 Oktober 2017)

147. KCP Wisma AKR Kebon 
Jeruk

Wisma AKR, Jl. Panjang No. 5, Jakarta Barat 11530 Sewa (s/d 30 April 2020)

148. KCP Wisma Surya 
Kemang

Jl. Kemang Raya No. 33, RT 013/RW 001, Bangka, 
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12730

Sewa (s/d 31 Agustus 2020)

149. KCP Wolter Monginsidi Jl. Wolter Monginsidi No. 88P, Kebayoran Baru, Jakarta 
Selatan 12170

Sewa (s/d 20 Oktober 2016)

Jambi
150. KC Jelutung Jl. Hayam Wuruk No. 12 & 25, RT 003/RW 002, Kel 

Talang Jauh, Kec. Jelutung, Jambi 36133
Sewa (s/d 23 April 2019)

Jawa Barat
151. KK AHM Karawang Gedung Astra Honda Motor Plant Karawang, Kawasan 

Industri Indotaisei Sektor 2 Blok A-1, A-2, B dan C, 
Kalihurip, Cikampek 41373

Sewa (s/d 19 Oktober 2019)

152. KCP Ahmad Yani Jl. Jend. Ahmad Yani No. 251, Bandung 40114 Milik (HGB s/d 24 September 
2027)

153. KCP Astana Anyar Jl. Astana Anyar No.22, Cibadak, Bandung 40241 Milik (HGB s/d 
(i) 9 April 2035; dan
(ii) 30 Juni 2022) 

154. KCP Batununggal Komplek Ruko Batununggal, Jl. Batununggal Indah 
No.151, Bandung 40266

Sewa (s/d 1 Desember 2020)

155. KK Bellanova Bogor Komplek Pertokoan Bellanova Country Mall Unit RK2 No. 
1, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Sentul City 16810

Sewa (23 Mei 2019)

156. KCP BKR Jl. BKR No. 178A, Ciateul, Bandung 40243 Sewa (s/d 31 Juli 2017)
157. KCP Buah Batu Jl. Buah Batu No. 216, Cijagra, Bandung 40265 Milik (HGB s/d 24 September 

2028)
158. KCP Cibinong Jl.Raya Cibinong KM 42 No.707, Bogor 16916 Sewa (s/d 2 Januari 2020)
159. KCP Cibubur Times 

Square
Cibubur Times Square Blok B-1 No. 3A dan 5, Jatikarya, 
Jati Sampurna, Bekasi 17433

Sewa (s/d 15 Desember 2018)

160. KCP Cihampelas Jl. Cihampelas No. 188, Bandung 40131 Sewa (s/d 30 Juli 2020)
161. KCP Cikarang Cikarang Industrial Estate, Jl. Jababeka Raya Blok B1-

B2, Bekasi 17530
Milik (HGB s/d
(i) 29 Juni 2022
(ii) 29 Juni 2022) dan
sewa (s/d 31 Maret 2020)

162. KCP Cileungsi Perumahan Griya Kenari Mas Blok B-1 No. 18-19, 
Cileungsi, Bogor 16820

Sewa (s/d 31 Agustus 2017)

163. KCP Cimahi Jl. Jend. Amir Mahmud (d/h Jl. Cibabat Cimahi) No. 399B, 
Cimahi Tengah, Bandung 40523

Sewa (s/d 31 Desember 2017)

164. KK Galuh Mas Raya Ruko Grand Plaza No. 32, Jl. Galuh Mas Raya, Desa 
Sukaharja, Kec. Teluk Jambe Timur, Kerawang 41361

Sewa (s/d 3 Maret 2019)

165. KCP Garut Jl. Ciledug No. 97, RT 007/RW 011, Kel. Regol, Kec. 
Garut Kota, Kab. Garut 44114

Sewa (s/d 30 November 2017)
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166. KCP Harapan Indah Ruko Sentra Niaga Bulevar Hijau Blok C2 No. 5C dan 5D 

Kota Harapan Indah, Bekasi 17131
Sewa (s/d 14 Oktober 2020)

167. KCP HOS Cokroaminoto JL. HOS Cokroaminoto No. 76, RT 01/RW 03, Cianjur 
43214

Sewa (s/d 19 September 2019) 

168. KC Kapten Muslihat Jl. Kapten Muslihat No. 17A, Bogor 16121 Milik (HGB s/d 
(i) 20 November 2031
(ii) 20 November 2031)

169. KK Kawasan Industri 
Sentul

Kawasan Industri Sentul, PT Cahaya Buana Intitama, Jl. 
Cahaya Raya Blok M, Bogor 16810

Sewa (s/d 31 Desember 2020)

170. KCP Kemang Pratama Jl. Raya Kemang Pratama Blok AN No. 12A, Sepanjang 
Jaya, Bekasi 17116

Milik (HGB s/d 3 April 2028)

171. KK KIIC Karawang Sentra KIIC Karawang, Jl. Permata Raya Lot C-18, 
Karawang Barat 41361

Sewa (s/d 17 Juni 2018)

172. KCP Kopo Jl. Kopo No. 24, Astana Anyar, Bandung 40242 Milik (HGB s/d 18 Januari 2018)
173. KCP Kopo Permai Perumahan Kopo Permai Blok 50AD No. 1, Bandung 

40227
Milik (HGB s/d 16 Agustus 2026)

174. KCP Lippo Cikarang Ruko Plaza Menteng Blok B No. 31, Jl. M.H. Thamrin, 
Lippo Cikarang 17550

Sewa (s/d 31 Desember 2019)

175. KCP Mal Cinere Cinere Mall Unit No. 32, Jl. Raya Cinere No. 84, 
Sawangan 16514

Milik (Akta Perjanjian Pengikatan 
Jual Beli (Satuan Rumah 
Susun Bukan Hunian Unit) 
No. 6 tanggal 30 Maret 1994 
dihadapan Esther Liliansari,S.H., 
Notaris Kabupaten Daerah 
Tingkat II Bogor di Cibinong.)

176. KCP Margonda Raya Jl. Margonda Raya No. 208, Taman Tanah Baru Blok A1-2 
RT 01/RW 02, Tanah Baru Beji, Kemiri Muka, Beji, Depok 
16423

Sewa (s/d 25 Mei 2020)

177. KCP Martadinata 
Sukabumi/
KCS Martadinata 
Sukabumi

Jl. Martadinata No. 19, Kel. Gunung Parang, Kec. Kota 
Sukabumi Timur, Sukabumi 43111

Sewa (s/d 31 Maret 2018)

178. KC Merdeka Jl. Merdeka No. 66, Bandung 40115 Milik (HGB s/d 26 Januari 2024)
179. KCP Metro Komp. Metro Soekarno Hatta, Jl. Venus Barat No. 15-16 

Kav. 5-6, Bandung 40286
Sewa (s/d 31 Juli 2018)

180. KCP MM 2100 Ruko Mall Bekasi Fajar Blok B No. 10, Kawasan Industri 
MM2100, Cikarang Barat 17520

Milik (HGB s/d 24 September 
2020)

181. KCP Pahlawan Jl. Pahlawan No.150B, Bogor 16151 Sewa (s/d 30 September 2017)
182. KCP Pajajaran Jl. Pajajaran No. 11A, Bogor 16151 Milik (HGB s/d 4 Juni 2023)
183. KCP Pajajaran Jl. Pajajaran No. 85, Bandung 40172 Sewa (s/d 30 Juli 2017)
184. KCP Pasirkaliki Jl. Pasirkaliki No.161, Bandung 40171 Sewa (s/d 14Juni 2019)
185. KCP RE Martadinata Jl. RE. Martadinata No. 1B & 1C, Kel. Nagritengah, Kec. 

Purwakarta, Purwakarta 41114
Sewa (s/d 31 Agustus 2018)

186. KCP RE. Martadinata 
Cikarang

Ruko Sentosa Blok A No. 4, Jl. RE. Martadinata, Cikarang 
Utara, Bekasi 43111

Sewa (s/d 9 November 2019)

187. KCP Rukan Central Rukan Central Blok B No. 1, Jl. Dewi Sartika No. 46-48, 
Bogor 16121

Milik (HGB s/d 18 Februari 2018)

188. KCP Sentra Niaga 
Kalimalang

Komplek Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok A4 No. 2, Jl 
Ahmad Yani, Kalimalang, Bekasi 17144

Sewa (s/d 18 April 2020)

189. KCP Sukajadi Jl. Sukajadi No. 250 B & C, Bandung 40153 Sewa (s/d 31 Juli 2017)
190. KCP Sumbersari Komplek Sumber Sari Indah Blok T-7, Bandung 40222 Sewa (s/d 11 Juli 2019)
191. KCP Surya Sumantri Jl. Prof. Drg. Surya Sumantri No. 51, Bandung 40164 Sewa (s/d 11 Juli 2021)
192. KCP Suryacipta The Promenade Retails, Suryacipta Square, Jl. Surya 

Utama Kav. C-1 Blok A, Lt. 1 No. 7, Kawasan Industri 
Suryacipta 41363

Sewa (s/d 30 November 2019)

193. KCP Tajur Jl. Raya Tajur No.39B, Bogor 16720 Sewa (s/d 13 Juni 2021)
194. KCP Taman Kopo Indah Ruko Taman Kopo Indah II Blok 1B No. 23, Bandung 

40218
Sewa (s/d 31 Mei 2017)

195. KC Tuparev Jl. Tuparev No. 140, Karawang 41312 Sewa (s/d 31 Januari 2020)
196. KC Yos Sudarso Jl. Yos Sudarso 2 A, Lemahwungkuk, Cirebon 45111 Milik (HGB s/d 14 September 

2033)
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No. Name Alamat Status (Milik/Sewa)
197. KC Yudanegara Jl. Yudanegara No. 59, Cihideung, Tasikmalaya 46121 Milik (HGB s/d 

(i) 2 Desember 2032
(ii) 2 Desember 2032)

Jawa Tengah
198. KCP Kudus JL. A. Yani No. 79, Panjunan, Kudus 59317 Sewa (s/d 8 September 2017)
199. KC Ahmad Yani Jl. Jend. Ahmad Yani No. 34, Kel. Mintaragen, Kec. Tegal 

Timur, Tegal 52121
Sewa (s/d 31 Juli 2017)

200. KCP Bangkong Plaza Komplek Bangkong Plaza Blok B2, Jl. MT. Haryono No. 
864-866, Semarang 50242

Milik (HGB s/d 23 Oktober 2033)

201. KCP Gatot Subroto Jl. Gatot Subroto Blok F.1 No. 03, Kel. Purwoyoso, Kec. 
Ngaliyan, Semarang 50184

Sewa (s/d 31 Maret 2022)

202. KCP Imam Bonjol Jl Imam Bonjol (Ruko Eks. Kodim), Kel. Kregon, Kec. 
Pekalongan Barat, Pekalongan 51131

Sewa (s/d 31 Januari 2018)

203. KCP Jurnatan Komplek Pertokoan Jurnatan Blok D No. 15-16, Jl. Agoes 
Salim, Semarang 50242

Milik (HGB s/d 
(i) 25 Januari 2027; dan
(ii) 27 Desember 2026)

204. KCP Klewer Jl. Dr. Rajiman No. 22-24, Kel. Kauman, Kec.Pasar 
Kliwon, Solo 57115

Sewa (s/d 31 Agustus 2018)

205. KCP Majapahit Komplek Ruko Gayamsari No. 2, Jl. Brigjen Sudiarto, 
Semarang 50161

Sewa (s/d 1 Januari 2020)

206. KCP Palur Jl. Palur No. 42, Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. 
Karanganyar, Solo 57731

Sewa (s/d 15 Juli 2017)

207. KC Pandanaran Jl. Pandanaran No. 14, Semarang 50241 Milik (HGB s/d 24 September 
2025)

208. KCP Pattimura Jl. Pattimura No. 3B, Kec. Sidorejo, Salatiga 50711 Sewa (s/d 28 Februari 2027)

209. KCP Pemuda Jl Pemuda No . 73 RT 01/RW 04, Desa Bareng 57414 Sewa (s/d 31 Juli 2018)
210. KCP S. Parman Jl. S. Parman No. 52, Kel. Bendungan, Kec. 

Gajahmungkur, Semarang 50232
Sewa (s/d 28 Agustus 2018)

211. KC Satria Plaza Komplek Ruko Satria Plaza Blok A-B No. 1-2, Jl. Jend. 
Sudirman, Purwokerto 53114

Milik (HGB s/d 1 Januari 2028)

212. KC Slamet Riyadi Jl. Brigjen Slamet Riyadi No. 347, Timuran, Banjarsari, 
Solo 57131

Sewa (s/d 1 Februari 2020)

213. KCP Solo Baru Komplek Ruko Plaza Eceran, Solo Baru CA 23 & 25, Jl. 
Raya Solo Permai, Lengenharjo, Grogol, Sukoharjo, Solo 
57552

Sewa (s/d 4 November 2017)

214. KCP Sudirman Jl. Jend. Sudirman No. 29, Kel. Purbalingga Kulon, Kec. 
Purbalingga 53312

Sewa (s/d 31 Juli 2017)

215. KCP Tentara Pelajar Ruko Top Squere No. A.48, Jl. Tentara Pelajar No. 3-15, 
Kemiri Rejo, Magelang 56116

Sewa (s/d 9 September 2017)

216. KCP Urip Sumoharjo Jl. Urip Sumoharjo No. 105, Kel Kepatihan Wetan, Kec. 
Jebres, Surakarta 57129

Sewa (s/d 24 Maret 2021)

Jawa Timur
217. KCP A. Yani Jl. Ahmad Yani No. 43C, Sidoardjo 61219 Sewa (s/d 31 Januari 2020)
218. KCP Ade Irma Suryani Jl. Ade Irma Suryani A-3/9-11, Klojen, Malang 65119 Milik (HGB s/d 22 Desember 

2025)
219. KCP Borobudur Jl. Borobudur No. 15, Malang 65125 Sewa (s/d 1 Mei 2019)
220. KC Bromo Jl. Bromo No. 20, Malang 65112 Milik (HGB s/d 14 Juni 2033)
221. KCP Bukit Darmo Golf Jl. Office Park II Blok B32 & B33, Bukit Darmo Golf, 

Surabaya 60226
Sewa (s/d 24 Januari 2021)

222. KCP Darmo Park Jl. Mayjend. Sungkono, Komplek Pertokoan Darmo Park I 
Blok II No. 3, Sawahan, Surabaya 60225

Milik (HGB s/d 3 Mei 2026)

223. KC Diponegoro Jl. Diponegoro 18, Kediri 64121 Sewa (s/d 29 Agustus 2020)
224. KCP Gate Way Komplek Pertokoan & Perkantoran Gate Way Blok B No. 

11, Jl. Raya Waru, Desa Sawatratap, Kec. Gedangan, 
Sidoarjo 61256

Sewa (s/d 31 Mei 2020)

225. KCP HR Muhammad Pertokoan Golden Palace Blok A No. 25, Jl. HR 
Muhammad No. 373-383, Surabaya 60189

Sewa (s/d 16 Mei 2021)

226. KCP Jemursari Jl. Raya Jemursari 76 Blok B-1 & B-2, Surabaya 60297 Sewa (s/d 1 Agustus 2020)

227. KK Kalirungkut Jl. Raya Kalirungkut Blok A3 No. 27, RT 003/RW 007, 
Kel. Kalirungkut, Kec. Rungkut, Surabaya 60293

Sewa (s/d 26 Maret 2020)
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228. KCP Kedungdoro Permai Jl. Kedungdoro No. 76 A-2, Surabaya 60251 Sewa (s/d 23 Agustus 2019)
229. KCP Kepanjen Jl A.Yani No. 80 A, RT 06/RW 02, Kel. Kapanjen, Malang 

65163
Sewa (s/d 30 Januari 2018)

230. KCP KH. Abdurrahman 
Wahid 

Jl. Kyai Haji Abdurrahman Wahid No.36 (d/h Jl. Merdeka 
No. 36), Desa Candimulyo, Kec. Jombang, Kab. Jombang 
61413

Sewa (s/d 19 Desember 2017)

231. KCP Majapahit Jl.Majapahit No.59, RT 02/RW 02, Desa Sentanan, Kec. 
Magersari, Mojokerto 61318

Sewa (s/d 31 Desember 2017)

232. KCP Mal Galaxy Jl. Kertajaya Indah Timur No. 37, Surabaya 60115 Sewa (s/d 31 Januari 2021)

233. KCP Manyar Jl. Manyar Kertoarjo V/52, Surabaya 60285 Milik (HGB s/d 30 September 
2024)

234. KCP Margomulyo Jl. Raya Margomulyo 9 Blok AA No. 3, Kel. Balongsari, 
Kec. Tandes, Surabaya 60185

Sewa (s/d 30 April 2018)

235. KCP Margorejo Komplek Plasa Marina, Lt. I Blok A 5-6, Jl. Raya 
Margorejo Indah No.97-99, Surabaya 60238

Sewa (s/d 31 Desember 2017)

236. KCP Merdeka Jl. Merdeka No 165, Kel. Kepanjen Kidul, Kec. Kepanjen 
Kidul, Blitar 66117

Sewa (s/d 24 September 2017)

237. KCP MERR/ 
KLS MERR

Ruko Icon 21, Jl. Dr. Ir. Soekarno (MERR II C) Kav. S-01 
& S-02, Kel. Klampisngasem, Kec.Sukolilo, Surabaya 
60117

Sewa (s/d 12 Agustus 2018)

238. KCP Ngagel Ruko RMI D9 dan D10, Jl. Ngagel Jaya Selatan, Kel. 
Baratajaya, Kec. Gubeng, Surabaya 60284

Surat Izin Pemakaian Tanah s/d 
4 Juni 2017)

239. KCP Pahlawan Jl. Pahlawan No 51, RT 06/RW 02, Kartoharjo, Madiun 
63116

Sewa (s/d 30 September 2017)

240. KK Pasar Atum Mall Pasar Atum Mall, Lt. 2 Blok BA No. 23, Jl. Stasiun Kota 
No. 7A, Surabaya 60161

Sewa (31 Desember 2017)

241. KCP Perak Jl. Tanjung Perak Barat No. 145, Perak Barat, Surabaya 
60177

Sewa (s/d 9 November 2018)

242. KCP Pesona Intan Ruko Pesona Intan 2, Jl. Panglima Besar Sudirman No 
4, RT 03/RW 01, Kel. Penganjuran, Kec. Banyuwangi, 
Banyuwangi 23112

Sewa (s/d 24 September 2017) 

243. KCP R.A. Kartini Jl. R.A. Kartini No. 36, Surabaya 60246 Sewa (s/d 7 Juni 2021)

244. KCP R.A. Kartini Jl. R.A. Kartini No. 236, Sidomoro, Kebomas 61122 Milik (HGB s/d 24 September 
2026)

245. KCP Slompretan Jl. Slompretan No. 38-40, Bongkaran, Surabaya 60161 Milik (HGB s/d 5 Oktober 2026)
246. KCP Sudirman Jl. Panglima Sudirman No. 54-58, Surabaya 60271 Milik (HGB s/d 19 Juli 2027)

247. KCP Sudirman Pasar Kota Pasuruan, Jl. Panglima Sudirman No. 34E, 
Pasuruan 67114

Sewa (s/d 31 Agustus 2018)

248. KCP Sudirman 
(Probolinggo)

Jl. Panglima Besar Jendral Sudirman No. 24, RT 01/RW 
05, Desa Tisnonegaran, Kec. Meiangan, Probolinggo 
67214

Sewa (15 Desember 2017)

249. KCP Sukomanunggal Jaya Satelite Town Square Ruko Blok A-09 dan Blok 
A-10, Jl. Raya Sukomanunggal, Surabaya 60188

Sewa (s/d 15 Februari 2019) 

250. KCP Sutorejo Jl. Mulyosari Blok PFF No.76, Mulyorejo, Surabaya 60113 Milik (HGB s/d 9 September 
2033)

251. KC Trunojoyo Jl. Trunojoyo No. 35, Jember 68131 Milik (HGB s/d 15 April 2025)
252. KC Tunjungan Jl. Tunjungan No. 52, Genteng, Surabaya 60273 Milik (HGB s/d 

(i) 5 Oktober 2026; 
(ii) 17 Maret 2025
(iii) 11 Desember 2025)

253. KCP Untung Suropati Jl. Untung Suropati No. 25 Bojonegoro, Kel. Sumbang, 
Kec. Bojonegoro 62115

Sewa (s/d 25 Mei 2019)

254. KCP W.R. Supratman Jl. W.R. Supratman No. 107, Tulungagung 66212 Milik (HGB s/d 8 Oktober 2022)
Kalimantan Barat

255. KC Ahmad Yani Komplek Villa Palma No. 1-2, Jl. Ahmad Yani, Kel. Parit 
Tokaya, Kec. Pontianak Selatan, Pontianak 78121

Sewa (s/d 31 Desember 2019)

256. KCP Gajah Mada Jl. Gajah Mada No. 168, Pontianak 78121 Sewa (s/d 15 Juni 2017)
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No. Name Alamat Status (Milik/Sewa)
257. KCP Juanda Jl. Ir. H. Juanda No. 49-50, Kec. Pontianak Barat, 

Pontianak 78177
Milik (HGB s/d

(i) 14 Agustus 2024
(ii) 14 Agustus 2024)

258. KCP Sultan 
Abdurrachman 

Jl. Sultan Abdurrachman No. 3-4, Kel. Akcaya, Kec. 
Pontianak Selatan, Pontianak 78117

Sewa (s/d 24 Juni 2018)

259. KK Sultan Muhammad Jl. Sultan Muhammad No. 123 B, RT 01/RW 01, Kel. 
Darat Sekip, Kec. Pontianak, Pontianak 78117

Sewa (s/d 9 Mei 2019)

Kalimantan Selatan
260. KCP A. Yani/

KLS A. Yani 
Jl. A. Yani KM 2 No.1, RT 16, Banjarmasin 70234 Milik (HGB s/d 7 Desember 

2024)
261. KCP Banjarbaru Jl. Akhmad Yani KM. 35 No. 33, Banjarbaru 76131 Sewa (s/d 31 Desember 2020)
262. KC M.T. Haryono Jl. M.T. Haryono No. 23, RT 11, Kel. Kertak Baru Ulu, 

Kec. Banjarmasin Barat, Banjarmasin 70111
Sewa (s/d 30 September 2017)

Kalimantan Timur
263. KCP Balikpapan Baru/

KLS Balikpapan Baru
Jl. M.T. Haryono No.34, RT 75, Kel. Damai, Kec. 
Balikpapan Selatan, Balikpapan 76113

Sewa (s/d 2 Mei 2018)

264. KC Diponegoro/ 
KLS Diponegoro

Jl. Dipenogoro No. 88, RT 13, Kel. Pelabuhan, Samarinda 
Ilir, Samarinda 75112

Milik (HGB s/d 7 Juli 2033)

265. KCP Pahlawan/ 
KLS Pahlawan

Jl. Pahlawan Blok F No.2, Kel. Dadimulyo, Kec. 
Samarinda, Samarinda 75123

Sewa (s/d 8 September 2019)

266. KCP Pandan Sari/ 
KLS Pandan Sari

Jl. Pandan Sari Komp. Pertokoan Blok A No. 5, 
Balikpapan 76131

Sewa (s/d 1 Juni 2020)

267. KCP Sangatta/ 
KLS Sangatta

Jl. Yos Sudarso III (No. 3), RT 09, Desa Teluk Lingga, Kel. 
Sangatta, Kec. Sangatta, Kab. Kutai Timur 75611

Sewa (s/d 31 Desember 2020)

268. KC Sudirman Jl. Jend. Sudirman, RT 012, Kel. Damai, Samarinda 
76113

Sewa (s/d 30 April 2022)

Kepulauan Riau
269. KCP Bengkong Permai Komplek Bengkong Permai Blok A No. 9, Batam 29457 Sewa (s/d 30 Agustus 2021)
270. KC Lubuk Baja Komplek Bumi Ayu Lestari Blok A/7-8, Jl Imam Bonjol, 

Lubuk Baja 29432
Milik (HGB s/d 
(i) 24 Maret 2016
(ii) 24 Maret 2016
(iii) 24 Maret 2016
Berdasarkan Surat Keterangan 
No. 41/II/Not/YD/2017 tanggal 
16 Februari 2017 dari Yondri 
Darto, S.H., Notaris di Batam, 
yang berlaku sampai dengan 
16 Februari 2018, bahwa 
SHGB sedang dalam proses 
perpanjangan)

271. KCP Pos Tanjung Pinang Jl. Pos No. 17 dan 17 A, Tanjung Pinang 29111 Sewa (s/d 31 Mei 2017)

272. KCP Ruko Fanindo Komplek Ruko Perumnas Fanindo Blok F No. 09-10, Kel. 
Tanjung Uncang, Kec. Batu Aji, Batam 29423

Sewa (s/d 31 Januari 2019)

273. KCP Windsor Komplek Windsor Central Blok B-7, Batam 29432 Sewa (s/d 7 Juni 2017)

Lampung
274. KCP Antasari Jl. Citra Raya Blok RB-8, Komplek Perumahan Villa Citra 

Tanjung Karang, Bandar Lampung 35133
Sewa (s/d 3 Oktober 2019)

275. KCP Kartini Jl. R.A. Kartini No. 115 B-C, Tanjung Karang, Bandar 
Lampung 35115

Milik (HGB s/d 11 September 
2037)

276. KC Malahayati Jl. Laksamana Malahayati No. 23, Bandar Lampung 
35221

Milik (HGB s/d 17 September 
2029)

Nagroe Aceh Darussalam
277. KC Pante Pirak Jl. Pante Pirak No. 5-6, Kuta Alam, Banda Aceh, Nagroe 

Aceh Darussalam 23121
Sewa (s/d 30 Juni 2021)

Nusa Tenggara Barat
278. KC Pejanggik Jl. Pejanggik No. 3-4, Kel. Cakranegara Barat, Kec. 

Cakranegara, Mataram 83237
Sewa (s/d 26 Desember 2018)

Riau
279. KCP Riau Jl. Riau No. 22 B/188 B, Kel. Payung Sekaki, Kec. 

Tampan, Pekanbaru 28292
Sewa (s/d 31 Desember 2020)
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No. Name Alamat Status (Milik/Sewa)
280. KC Sudirman Jl. Jend. Sudirman No.136-138, Pekanbaru 28151 Milik (HGB s/d 

(i) 26 Juli 2020
(ii) 26 Juli 2020)

281. KCP Tuanku Tambusai Jl. Tuanku Tambusai No. 6D-6E, Pekanbaru 28125 Sewa (s/d 30 Januari 2017)

Sulawesi Selatan
282. KCP A. Yani Jl. A. Yani No. 41, Makassar 90174 Milik (HGB s/d 25 September 

2033)
283. KCP Boulevard Ruko Ruby No. 21-22, Jl. Boulevard, Makassar 90222 (Jl. 

Panakkukang Mas)
Sewa (s/d 30 April 2022)

284. KK Pasar Grosir Daya 
Modern

Komplek Pasar Grosir Daya Modern Blok RB No.1, 
Jl. Kapasa Raya, RT 03/RW 05, Kel. Daya, Kec. 
Biringkanaya, Makassar 90241

Sewa (s/d 22 Mei 2020)

285. KCP Veteran Jl. Veteran Utara No. 193 & 195, Kel. Mardekaya Utara, 
Kec. Makassar, Makassar 90141

Sewa (s/d 31 Juli 2018)

286. KC Sudirman Jl. Jend. Sudirman No. 12, Makassar 90113 Milik (HGB s/d 19November 
2031)

Sulawesi Tengah
287. KC Sudirman Jl. Jend. Sudirman No. 19, Kel. Besusu Tengah, Kec. 

Palu Timur, Palu 94111
Sewa (17 September 2018)

Sulawesi Tenggara
288. KC Abdullah Silondae Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 135, Kel. Korumba, Kec. 

Mandonga, Kendari 93111
Sewa (s/d 9 November 2018)

Sulawesi Utara
289. KC Piere Tendean Ruko Mega Mas Blok I A1 No. 1, Jl. Piere Tendean 

Boulevard, Manado 95111
Sewa (s/d 20 Januari 2019)

Sumatera Barat
290. KK Pondok Padang Jl. Pondok No. 133, Kel. Kampung Pondok, Kec. Padang 

Barat, Padang 25119
Sewa (s/d 26 November 2019)

291. KC Sudirman Jl. Jend. Sudirman No. 21, Padang 25112 Milik (HGB s/d 26 Maret 2018)
Sumatera Selatan

292. KCP Kebumen Jl..Kebumen Darat No.901-902, Palembang 30122 Sewa (s/d 21 April 2022)
293. KCP Kenten Jl. AKBP Cek Agus Kenten No.10, Palembang 30114 Sewa (s/d 11 Juli 2020)

294. KC Kolonel Atmo Jl. Kolonel Atmo No. 479, Palembang 30125 Milik (HGB s/d 
(i) 22 Februari 2032; 
(ii) 22 Februari 2032; dan 
(iii) 24 Januari 2027)

295. KCP Veteran Jl. Veteran No. 27 E-F, RT 019/RW 05, Palembang 30126 Sewa (s/d 31 Januari 2020)

Sumatera Utara
296. KCP A.R. Hakim Jl. A.R. Hakim No. 27A, Medan 20236 Milik (HGB s/d 29 November 

2033)
297. KCP Asia Jl. Asia No. 99 T-U, Medan 20214 Milik (HGB s/d 20 Februari 2021)

298. KCP Binjai Jl. Jend. Sudirman No. 49, Kel. Tangsi, Binjai 20714 Milik (HGB s/d 3 Maret 2029)

299. KCP Gatot Subroto Jl. Gatot Subroto No. 119, Medan 20112 Milik (HGB s/d 1 Oktober 2033)
300. KCP Iskandar Muda Jl.Iskandar Muda No.304-310, Kel. Petisah Tengah, 

Medan 20112
Milik (HGB s/d 1 Oktober 2033)

301. KC Kabanjahe Jl. Kapten Bangsi Sembiring No. 9, Kabanjahe, Medan 
22114

Sewa (s/d 1 Mei 2019)

302. KCP Kampung Baru Jl. Brigjend. Katamso No. 713 Kel. Kampung Baru, 
Medan 20158

Milik (HGB s/d 24 Maret 2031)

303. KCP Krakatau Jl. Gunung Krakatau No.29-29 A, Medan 20238 Sewa (s/d 1 Mei 2022)

304. KCP Mal Medan Mal Medan, Lt. 1, Jl. MT Haryono No. 17-18, Medan 
20212

Sewa (s/d 28 Februari 2021)

305. KCP Medan Baru Jl. Iskandar Muda No. 256, Medan 20119 Milik (HGB s/d 14 Mei 2017) 
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306. KCP Palang Merah Jl. Palang Merah No. 5 B-I, Kel. Petisah Hulu, Medan 

20111
Milik (HGB s/d 
(i) 26 Mei 2020;
(ii) 14 Juni 2028;
(iii) 26 Mei 2020;
(iv) 26 Mei 2020;
(v) 26 Juni 2021;
(vi) 21 Desember 2027;
(vii) 16 Maret 2031)

307. KCP Pulo Brayan Jl. Putri Hijau No. 223 B, Kel. Pulo Brayan, Medan 20111 Milik (HGB s/d 24 Agustus 2029)
308. KCP Setia Budi Indah Komplek Perumahan Taman Setiabudi Indah, Jl. Cycas II 

Blok UU No. 62, Medan 20132
Milik (HGB s/d 2 Desember 
2027)

309. KC Supratman Jl. W.R. Supratman No. 23, Padang Sidempuan, Medan 
22718

Sewa (s/d 30 Desember 2018)

310. KCP Surabaya Jl. Surabaya No. 53, Medan 20212 Milik (HGB s/d 17 Desember 
2029)

311. KCP Tengku Raja Muda Jl. Tengku Raja Muda No. 88 A, Lubuk Pakam, Kab. Deli 
Serdang 20511

Milik (HGB s/d 24 September 
2025)

312. KCP Thamrin Jl. Thamrin No. 1 D, Medan 20234 Milik (HGB s/d 14 Mei 2031)
313. KC Zainul Arifin Jl. K.H. Zainul Arifin No. 49-51, Medan 20152 Milik (HGB s/d 2 Januari 2034)

Unit Usaha Syariah
D.I. Yogyakarta

314. KCS Adisucipto Jl. Laksda Adisucipto No.21, RT 008/RW 03, Kel. 
Demangan, Kec. Gondokusuman, Yogyakarta 55221

Sewa (s/d 1 November 2019)

DKI Jakarta
315. KCS Arteri Pondok Indah 

(Syariah)
Jl. Arteri Pondok Indah No. 41B, RT 001/RW 08, 
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240

Milik (HGB s/d 19 Agustus 2035)

316. KCPS Graha Bulevar Jl. Bulevar Kelapa Gading Blok KGC/A.07, Jakarta Timur 
14240

Sewa (s/d 22 Juni 2018)

317. KCPS Kedoya - Agave 
Raya

Ruko Tomang Tol Blok A1, Jl. Kedoya Agave Raya No 6, 
Jakarta Barat 11520

Milik (HGB s/d 13 Juli 2028) 

318. KCPS Tebet Soepomo 
Office Park

Soepomo Office Park, Jl. Prof. Dr. Supomo S.H. No. 143 
D, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Jakarta Selatan 12810

Sewa (s/d 22 Mei 2018)

Jawa Barat
319. KCS Cut Meutia Ruko The East 81, Jl. Cut Meutia Blok A No.1, RT 001/

RW 09, Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Bekasi 17113
Sewa (s/d 29 Juli 2020)

320. KCS Sunda Jl. Sunda No. 9, Kel. Lengkong, Kec. Paledang, Bandung 
40112

Sewa (s/d 14 Juli 2017)

Jawa Tengah
321. KCS Pemuda Rukan Pemuda Mas Bok A.10-11, Jl. Pemuda No. 150, 

Semarang 50196
Milik (HGB s/d 
(i) 9 September 2024; dan
(ii) 10 September 2024)

Jawa Timur
322. KCS DR. Sutomo Jl. DR. Sutomo No. 41, Kec. Tegal Sari, Surabaya 60264 Sewa (s/d 2 Desember 2017)

Kelimantan Barat
323. KCS Teuku Umar Jl. Teuku Umar No. 91, Kel. Darat Sekip, Kec. Pontianak 

Barat, Pontianak 78117
Sewa (s/d 29 Oktober 2018)

Kalimantan Selatan
324. KCS Banjarbaru Jl. Akhmad Yani KM. 35 No. 33, Banjarbaru 76131 Sewa (s/d 31 Desember 2020)

Kalimantan Timur
325. KCS Hasan Basri Jl. Hasan Basri Komplek Ruko Simpang Merak Blok B 

No. 12 Samarinda 75117
Sewa (s/d 5 Agustus 2017)

Naggroe Aceh Darussalam
326. KCS Pante Pirak Jl. Pante Pirak No. 5-6, Kuta Alam, Banda Aceh, Nagroe 

Aceh Darussalam 23121
Sewa (s/d 30 Juni 2021)

Riau
327. KCS Sudirman Jl. Jend. Sudirman No. 470 B & C, Kel. Wonorejo, Kec. 

Marpoyan Damai, Pekanbaru 28282
Sewa (s/d 30 Juni 2018)

Sulawesi Selatan
328. KCS Pettarani Jl. Andi Pangerang Pettarani No. 9 Petak 9 RT 02/RW 03, 

Kel. Sinri Jala, Kec. Panakkukang, Makassar 90241
Sewa (s/d 11 Agustus 2018)
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Sumatera Selatan

329. KCS Dhani Effendi 
(Radial)

Jl. Brigjen Dani Effendi (Radial) No. 78, Palembang 
30134

Sewa (s/d 8 Oktober 2020)

Sumatera Utara
330. KCS Palang Merah Jl. Palang Merah No. 114 A, Kel. Petisah Tengah, Medan 

20111
Sewa (s/d 31 Mei 2018)

Catatan:
KC : Kantor Cabang
KCP : Kantor Cabang Pembantu
KLS : Kantor Layanan Syariah
KK : Kantor Kas

Agar fungsi jaringan distribusi cabang menjadi lebih efisien dan efektif, kantor-kantor cabang Perseroan 
dilengkapi dengan layanan e-channel seperti unit ATM, perangkat IP Phone untuk layanan PermataTel, 
dan perangkat iPad untuk mengakses layanan Permata e-Form. Melalui Permata e-Form, nasabah 
dapat langsung mengisi sendiri data-data yang diperlukan untuk berbagai jenis transaksi di kantor 
cabang. Dibandingkan dengan cara tradisionil melalui pengisian kertas formulir, Permata e-Form sangat 
menghemat waktu nasabah karena data tersebut dapat langsung diproses dalam sistem. Layanan 
Permata e-Form terus dikembangkan dan pada saat ini telah dapat menangani transaksi pembukaan 
rekening, KTA dan kartu kredit, setoran, transfer dan pembayaran asuransi.

National non-branch sales (“NNBS”)

Untuk lebih memperluas jangkauan kepada nasabah dan calon nasabah yang dituju, Perseroan memiliki 
unit NNBS yang menjalankan aktivitas pemasaran dan distribusi produk dan jasa Perseroan melalui 
layanan Permata@Work, Telesales dan VRM. 

Unit Permata@Work merupakan merupakan sinergi antara direktorat Retail Banking dan Wholesale 
Banking yang berfokus melayani penjualan produk dan layanan Perseroan kepada nasabah korporasi 
dimana pemasaran dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan tersebut untuk 
menawarkan berbagai produk dan layanan seperti payroll, kartu kredit, KTA, KPR, bancassurance, 
layanan e-channel, maupun produk dan layanan lainnya kepada para karyawan di perusahaan 
bersangkutan. Beberapa keuntungan yang ditawarkan produk payroll atau layanan pembayaran gaji 
seperti kemudahan bertransaksi, biaya yang lebih rendah dan financial literacy event seperti rangkaian 
edukasi keuangan dan “Breakfast with Permata” guna meningkatkan kesejahteraan karyawan dan 
keuntungan lainnya.

Unit Telesales berfungsi untuk melakukan pemasaran dan penjualan silang produk dan layanan kepada 
nasabah dan calon nasabah Perseroan, termasuk di dalamnya program top-up saldo yang bertujuan 
untuk meningkatkan jumlah saldo simpanan nasabah dan program lainnya untuk meningkatkan loyalitas 
nasabah.

Mobile branches

Layanan mobile branches memungkinkan Perseroan untuk memperluas jangkauan pelayanan transaksi 
nasabah di luar area pelayanan transaksi nasabah di luar area pelayanan kantor cabang. Nasabah 
dapat menjadwalkan fasilitas mobile branches untuk datang ke lokasi mereka seperti misalnya gedung 
perkantoran dan universitas. Mobile branches dapat melayani hampir seluruh transaksi yang dapat 
dilayani oleh cabang. Sampai dengan akhir 2016, Perseroan telah mengoperasikan 22 unit mobile 
branches.

Mobile Branches Perseroan merupakan sarana distribusi bergerak (mobile) yang telah terbukti sangat 
efektif dalam meningkatkan jumlah nasabah dan memfasilitasi transaksi nasabah di wilayah yang 
sebelumnya tidak terlayani. Dengan jadwal yang tetap, layanan perbankan bergerak ini menyediakan 
layanan face-to-face dan koneksi ATM. Mobile Branches dapat mendatangi lokasi perusahaan agar 
lebih dekat dengan karyawan atau bergerak menuju ke sekolah dan universitas untuk melayani para 
siswa di sekolahnya. Kedepannya, Perseroan terus meningkatkan jumlah armada mobile branches dan 
meningkatkan efisiensi operasionalnya.
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E-Channel

Layanan e-channel merupakan salah satu perwujudan visi Perseron untuk menjadi “Pelopor dalam 
memberikan solusi finansial yang inovatif” di era teknologi saat ini. Di tahun 2016, bisnis e-channels 
berhasil menjangkau lebih banyak nasabah, dengan inovasi dan ketersediaan koneksi yang lebih luas, 
Perseroan senantiasa berupaya untuk tetap menjadi pelopor dalam bisnis e-channel melalui produk 
unggulan seperti PermataMobile (mobile banking), PermataTel (phone banking), peningkatan layanan 
PermataNet (internet banking) maupun perluasan jaringan PermataATM yang semuanya didukung oleh 
Information Technology (IT) yang handal untuk menjamin kualitas dan keamanan transaksi. 

• PermataATM

Perseroan merupakan salah satu bank pertama yang terhubung ke beberapa jaringan ATM seperti 
Prima, ATM Bersama, Alto, Cirrus, Visa, Mastercard yang menyediakan akses ATM untuk nasabah 
di lebih dari 100 ribu ATM di Indonesia. Selain itu, ATM/kartu debit Perseroan dapat digunakan 
di jutaan ATM di dalam dan luar negeri yang terhubung dengan Cirrus, Visa dan Mastercard. 
PermataATM menyediakan berbagai jenis fitur seperti pembayaran,penarikan tunai, dan pengiriman 
dana. Pada tahun 2016, Perseroan memiliki 1.008 ATM di berbagai lokasi strategis, baik untuk 
mendukung infrastruktur perbankan yang ada maupun meningkatkan layanan di area-area dengan 
tingkat potensi bisnis yang tinggi.

• PermataNet dan PermataMobile

Sejalan dengan semakin meluasnya penggunaan perangkat smartphone dan penetrasi jaringan 
internet di Indonesia, Perseroan terus mengembangkan platform internet banking (PermataNet) 
dan mobile banking (PermataMobile) untuk memberikan semakin banyak kemudahan bagi 
nasabah bertransaksi melalui jalur elektronik kapan saja dan di mana saja. Fasilitas ini tersedia 
untuk produk simpanan, kartu kredit dan wealth management. Sampai saat ini, terdapat lebih 
dari 200 fitur transaksi dan biller yang dapat dimanfaatkan oleh nasabah menggunakan platform 
PermataNet dan PermataMobile seperti informasi saldo, transfer antar bank, pembayaran tagihan, 
dan pembelian reksadana. Perseroan secara konsisten terus melanjutkan penambahan inovasi 
fitur-fitur baru yang memberikan kemudahan bertransaksi bagi nasabah. Dibandingkan tahun 2015, 
jumlah registrasi pengguna PermataNet dan PermataMobile meningkat lebih dari 12%.

Pada tahun 2016, PermataMobile memperkenalkan solusi SmartCX yang memberikan kenyamanan 
dan kemudahan bagi nasabah dalam menggunakan PermataMobile. Smart CX memiliki arti 
Customer Xperience yang Simpel, Mudah, Aman, Responsif dan Terintegrasi saat menggunakan 
aplikasi mobile banking. SmartCX sendiri merupakan teknologi layanan mobile banking yang 
didukung oleh sistem registrasi yang mudah, di mana nasabah cukup mengunduh aplikasi 
PermataMobile dalam ponsel mereka. Selain itu, SmartCX juga menampilkan fitur yang user 
friendly, sehingga tidak butuh lama bagi pengguna untuk beradaptasi dalam mengakses transaksi 
perbankan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dampak positif dengan peluncuran SmartCX bisa 
dilihat dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna PermataMobile.

• Permata e-Business (“PeB”)

PeB merupakan layanan internet banking yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan solusi 
cash management, terutama untuk transaksi perbankan bisnis nasabah UKM. PeB menyediakan 
akses layanan secara real time selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu yang diamankan dengan 
standar keamanan tertinggi. PeB merupakan sarana berdasar koneksi internet tanpa program 
tertentu sehingga memberikan keleluasaan bagi nasabah untuk mengaksesnya dengan komputer 
apapun.

• PermataShop

Sepanjang tahun 2016, Perseroan terus meningkatkan jumlah EMA (EDC Mini ATM) dan EDC 
maupun sarana acquirer lainnya yang ditempatkan secara strategis di partner-partner pilihan untuk 
memudahkan nasabah melakukan aktivitas transaksi.
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PermataTel

PermataTel (call center Perseroan) adalah layanan contact center Perseroan 24 jam, 7 hari seminggu, 
untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan informasi produk, layanan perbankan dan program 
pemasaran Perseroan, permintaan/pengajuan layanan dan keluhan/pengaduan kualitas produk/
layanan melalui telepon, email serta media sosial.

8.15.8. Kualitas Layanan 

Kualitas layanan yang prima merupakan komitmen Perseroan untuk memberikan pengalaman terbaik 
bagi nasabah. Perseroan selalu merancang produk dan layanan inovatif sebagai solusi terbaik terhadap 
kebutuhan tersebut dengan secara inovatif dan konsisten melaksanakan tiga proses: memahami 
kebutuhan dan perilaku nasabah; menyediakan solusi terbaik melalui proses peningkatan produk dan 
sumber daya manusia; serta mengukur tingkat kepuasan dan loyalitas nasabah. Voice of Customer 
merupakan forum yang membahas efektivitas suatu upaya yang telah dilakukan terkait dengan 
kepuasan nasabah, survei atau penilaian, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan kualitas layanan. 

Sebagai hasilnya, Perseroan telah banyak mendapatkan penghargaan dari lembaga eksternal 
independen, seperti: MRI, Carre - Center for Customer Satisfaction & Loyalty (Carre-CCSL) dan lain-
lain. Hasil survei MRI menempatkan kualitas pelayanan Perseroan di Top 3 untuk bank konvensional 
selama tiga tahun berturut-turut, dan di peringkat teratas untuk layanan Syariah selama empat tahun 
berturut-turut.

8.15.9. Manajemen Risiko 

Sejalan dengan pertumbuhan usaha Perseroan, pengelolaan risiko menjadi faktor kunci dalam menjaga 
kelangsungan bisnis. Terlebih dengan semakin beragamnya sumber-sumber risiko maupun ancaman 
dampak krisis kondisi perekonomian global. Untuk mengantisipasi berbagai risiko tersebut, Perseroan 
secara konsisten menjalankan pengelolaan risiko sesuai prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan yakni 
keseimbangan antara risiko dan hasil, tanggung jawab, akuntabilitas, antisipasi, dan keunggulan 
kompetitif.

Pendekatan Perseroan terhadap manajemen risiko dan kerangka kontrol dimana risiko dikelola dan 
diperolehnya keseimbangan antara risiko dan pendapatan ditetapkan dalam Kerangka Kerja Manajemen 
Risiko (”RMF”).

Kerangka Kerja Manajemen Risiko 

RMF menetapkan pendekatan Perseroan terhadap manajemen risiko dan kerangka kerja 
pengendalian, dimana risiko dikelola dan diperolehnya keseimbangan antara risiko dan pendapatan. 
RMF mengidentifikasi berbagai jenis risiko yang dihadapi Perseroan, dimana untuk masing-masing 
jenis risiko dikelola oleh Risk Control Owner (“RCO”). RCO memiliki tanggung jawab untuk menentukan 
standar pengendalian minimum dan memastikan tujuan pengendalian tersebut dapat terpenuhi.

RMF juga diterapkan pada Entitas Anak dan Unit Usaha Syariah. 

Perseroan menggunakan pembagian Tipe Risiko untuk memastikan proses identifikasi risiko yang 
konsisten dan komprehensif, dimanapun risiko tersebut muncul. Setiap Tipe Risiko dikelola oleh RCO. 
RCO ditunjuk oleh Direksi untuk mengelola Tipe Risiko berikut ini: Kredit, Pasar, Likuiditas Jangka Pendek, 
Likuiditas Struktural, Lintas Batas Negara, Permodalan, Reputasi, Stratejik, Pensiun dan Operasional. 
Mengingat luasnya lingkup Risiko Operasional, terdapat beberapa Sub-Tipe Risiko Operasional. RCO 
juga bertanggung jawab untuk mengelola Sub-Tipe Risiko Operasional berikut ini: External Rules and 
Regulations, Liability, Legal Enforceability, Damage to Assets, Safety and Security, Internal Crime or 
Dishonesty, External Financial Crime, Processing Failure, Model dan Technology Management. Selain 
dari Tipe Risiko di atas, RCO juga ditunjuk untuk mengelola tipe risiko Imbal Hasil dan risiko Investasi 
pada Unit Usaha Syariah. Sesuai Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 
tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (“POJK No. 17/2014”) 
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dan Surat Edaran No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko 
Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, RCO ditunjuk untuk risiko transaksi intra-grup.

Sehubungan dengan penerapan POJK No. 17/2014, Perseroan telah ditunjuk oleh PT Astra International, 
salah satu pemegang saham pengendali, sebagai entitas utama dalam konglomerasi keuangan yang 
sebagian besar memiliki struktur horizontal dengan semua lembaga keuangan Grup Astra.

Organisasi pengelolaan risiko dan tata kelola 

Direktur Risiko mengelola Direktorat Manajemen Risiko. Direktorat ini independen dari fungsi origination 
dan sales untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan risiko/tingkat pengembalian tidak 
dipengaruhi oleh tekanan jangka pendek untuk menghasilkan pendapatan.

Manajemen Risiko dikelola melalui Komite Manajemen Risiko (“RMC”) dan ALCO pada tingkat Direksi 
dan Komite Pemantau Risiko (“RMoC”) pada tingkat Dewan Komisaris. 

Berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Dewan Komisaris, RMoC mengkaji area risiko 
spesifik dan memantau penerapan pengelolaan risiko di dalam Perseroan. Anggota RMoC adalah 
Komisaris dan Anggota Independen dengan keahlian dalam manajemen risiko dan manajemen 
keuangan.

Dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, RMoC bertanggung jawab untuk 
melakukan (1) evaluasi terhadap konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan implementasi 
dari kebijakan tersebut; dan (2) pemantauan dan evaluasi pada implementasi dari RMC dan Unit-Unit 
Manajemen Risiko.

RMC memastikan bahwa (1) RMF diterapkan secara efektif; (2) kemampuan pengidentifikasian dan 
pengukuran risiko dilakukan secara objektif dan konsisten; (3) kerangka kerja risk assurance diterapkan 
secara efektif; dan (4) kewenangan komite didelegasikan secara efektif kepada sub-komite atau individu.

ALCO bertanggung jawab untuk pengelolaan modal dan penetapan dan kepatuhan terhadap kebijakan 
terkait dengan pengelolaan neraca, termasuk manajemen likuiditas Perseroan, kecukupan modal dan 
risiko nilai tukar mata uang asing dan suku bunga.

Implementasi kebijakan, prosedur, dan limit eksposur

Perseroan menggunakan kerangka kerja pengendalian yang memberikan panduan secara jelas dan 
batasan tegas dalam pengambilan risiko. Tiga komponen utama kerangka kerja pengendalian risiko, 
dimana secara kolektif menyediakan suatu mekanisme untuk mengatur dan menyesuaikan batasan 
terhadap pengambilan risiko:

• Kebijakan menetapkan aturan dan standar yang jelas atas semua aktivitas bisnis. Kebijakan 
menggambarkan tujuan pengendalian Perseroan, dan menginformasikan strategi operasional, 
organisasi dan infrastruktur Perseroan.

• Limit eksposur memberikan batasan yang jelas untuk risiko finansial. Limit diaplikasikan pada area 
dimana pengukuran dan pemantauan eksposur risiko dapat diandalkan, terhadap seluruh variabel 
risiko. Untuk memastikan konsentrasi eksposur yang sifatnya material telah dipertimbangkan 
dimanapun eksposur tersebut timbul, limit dapat ditetapkan pada beberapa tingkatan seperti 
transaksi perorangan, nasabah, portofolio, produk/proses, lini bisnis, geografis, dan sebagainya. 
Pada tingkat tertinggi, penentuan batasan toleransi risiko disesuaikan dengan Risk Appetite dan 
tingkat toleransi stakeholder utama.

• Kerangka delegasi wewenang risiko memastikan bahwa pengambilan keputusan atas risiko utama 
hanya dilakukan oleh individu atau komite-komite tertentu, yang memiliki keahlian, pertimbangan dan 
perspektif untuk memastikan bahwa standar pengendalian dan tujuan risiko tingkat pengembalian 
Perseroan terpenuhi.
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Identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko

Perseroan mengantisipasi dan mengidentifikasi risiko pada transaksi, portofolio, infrastruktur dan 
proses yang ada. Apabila memungkinkan, risiko tersebut dikuantifikasi dan diukur terhadap kriteria yang 
obyektif dan konsisten. Risiko yang material dipantau dan dilaporkan untuk mengetahui batas tingkat 
pengembalian dan risikonya dan memastikan bahwa transaksi dan portofolio berada dalam batasan 
risiko yang dialokasikan.

Identifikasi kejadian risiko yang merugikan merupakan tahap awal yang penting dalam mengelola risiko 
dari bisnis atau aktivitas. Perseroan juga menyadari adanya kebutuhan untuk mengelola risiko dengan 
perspektif yang menyeluruh mengingat suatu transaksi atau aktivitas dapat menimbulkan berbagai 
jenis eksposur risiko, konsentrasi risiko dapat timbul dari beragam eksposur yang saling berkaitan dan 
eksposur risiko dapat berubah dari satu jenis risiko menjadi jenis risiko lainnya.

Penilaian dan pengukuran eksposur risiko (dampak potensial dari kejadian risiko) harus objektif, 
konsisten dan mengacu pada hal yang spesifik. Kualitas dari informasi risiko memegang peranan 
penting dalam menentukan kualitas bisnis. Perseroan mengkuantifikasi risiko, namun juga menyadari 
bahwa tidak semua risiko dapat dihitung dan model bukan merupakan pengganti dari suatu justifikasi.

Stress testing 

Stress testing dan scenario analysis digunakan untuk menilai kemampuan finansial dan manajemen 
Perseroan untuk terus beroperasi secara efektif dalam kondisi ekstrem yang mungkin terjadi. Kondisi-
kondisi tersebut dapat terjadi karena faktor ekonomi, hukum, politik, lingkungan dan sosial.

Pemantauan eksposur risiko dan kondisi lingkungan yang ada merupakan aktivitas yang berkelanjutan, 
mengingat kondisi tersebut dapat terus mengalami perubahan.

Pelaporan risiko merupakan cara Perseroan memastikan bahwa manajemen memperhatikan risiko 
sehingga organisasi siap menanggapi secara efektif setiap kejadian risiko yang timbul. Pelaporan 
juga penting dalam memastikan Perseroan senantiasa menjaga keterbukaan dan komunikasi dengan 
stakeholder utama. Pelaku bisnis dan manajer bertanggung jawab untuk mendapatkan informasi 
mengenai risiko yang dihadapi dan memastikan risiko tersebut diidentifikasi dan dipantau dengan baik.

Sistem pengendalian internal

SKAI memberikan keyakinan yang independen terhadap efektivitas keseluruhan atas proses 
pengendalian risiko pada aktivitas bisnis (lini pertama) dan proses yang dikelola oleh Fungsi Pengendali 
Risiko (lini kedua). Sebagai hasilnya, SKAI dapat memberikan keyakinan bahwa keseluruhan sistem 
pengendalian telah berjalan secara efektif seperti yang disyaratkan oleh RMF.

Berikut adalah aktivitas manajemen risiko yang dilakukan Perseroan sesuai dengan peraturan yang 
berlaku:

• Manajemen risiko kredit

Kegiatan manajemen risiko kredit telah diarahkan pada model risiko kredit yang sesuai 
dengan penerapan Basel II. Perseroan telah mengembangkan infrastruktur untuk mendukung 
pengembangan model risiko kredit internal. Saat ini, sistem manajemen risiko sedang ditingkatkan 
dan database terus dikembangkan untuk pengembangan lebih lanjut dari model Probability of 
Default, Loss Given Default dan Exposure at Default.

Dengan latar belakang kondisi makro ekonomi yang penuh tantangan, Perseroan berhasil 
menjaga NPL melalui kombinasi dari proses identifikasi early alert yang lebih ketat, pengetatan 
dalam proses penerimaan bisnis baru, strategi portofolio berbasis risiko yang lebih komprehensif 
dan baik, identifikasi segmen bisnis bermasalah dengan tepat dan fokus pada Unit Special Asset 
Management dan Unit Collection untuk memperoleh pembayaran dari NPL.
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Perseroan mendorong adanya diversifikasi portofolio kreditnya pada berbagai wilayah geografis, 
industri dan produk sebagai upaya untuk mengurangi risiko kredit. 

Peringkat kredit ditentukan berdasarkan estimasi internal Perseroan atas kemungkinan gagal bayar 
selama setahun dari debitur-debitur atau portofolio tertentu yang dinilai berdasarkan sejumlah faktor 
kualitatif dan kuantitatif. Rentang peringkat kredit dimulai dari 1 sampai dengan 14 dan peringkat 
tersebut diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam subperingkat A, B atau C. Peringkat kredit yang 
lebih rendah mengindikasikan kemungkinan gagal bayar yang lebih rendah. Peringkat kredit 1A 
sampai dengan 12C ditetapkan untuk debitur-debitur yang lancar, sedangkan peringkat 13 dan 14 
ditetapkan untuk debitur-debitur bermasalah atau yang mengalami gagal bayar atau penurunan 
nilai. Peringkat debitur ini digunakan khususnya untuk debitur-debitur Wholesale Banking dan SME. 
Sedangkan untuk debitur-debitur perbankan ritel, seperti debitur kredit pembiayaan bersama, KPR, 
KTA, kartu kredit, dan SME Small Business, secara konservatif dimasukkan ke dalam peringkat 
11 karena debitur-debitur ritel dipantau dan dianalisa berdasarkan hari tunggakan (days past 
due). Perbaikan peringkat kredit dari yang mengalami penurunan nilai menjadi tidak mengalami 
penurunan nilai baru dapat dilakukan apabila debitur telah menunjukkan kepastian pemulihan dan 
kembali ke kondisi normal.

Agunan juga digunakan untuk mengurangi eksposur maksimum terhadap risiko kredit, khususnya 
pada saat terjadinya penurunan nilai atas aset keuangan. Untuk jenis pembiayaan tertentu, 
umumnya KPR dan pembiayaan aset, tujuan penurunan risiko kredit juga dikaitkan dengan tujuan 
untuk menawarkan harga yang tepat yang sesuai dengan risiko kreditnya. 

Persyaratan agunan bukan merupakan faktor pengganti kemampuan debitur dalam hal pembayaran 
kembali kredit, yang mana merupakan pertimbangan utama dalam setiap keputusan pemberian 
kredit. Perseroan dapat menerima beragam jenis agunan yang diatur oleh kebijakan mitigasi risiko 
Perseroan. Umumnya Perseroan menerima jenis agunan dalam bentuk kas, giro, tabungan, deposit 
berjangka, rumah tinggal, properti komersial dan industri, garansi bank dan letters of credit. Agunan 
tidak berwujud seperti garansi bank dan letters of credit juga dapat digunakan untuk mengurangi 
eksposur Perseroan walaupun dampak keuangan untuk jenis agunan ini kurang signifikan dalam 
hal pemulihan kredit. Untuk jenis eksposur tertentu seperti letters of credit dan garansi bank, 
Perseroan juga memperoleh agunan berupa kas, tergantung pada penilaian internal risiko kredit 
untuk eksposur tersebut. Selain itu, untuk produk trade finance seperti letters of credit, Perseroan 
juga memiliki hak hukum atas aset yang mendasarinya seandainya terjadi gagal bayar. Selain 
agunan, Perseroan juga mengelola risiko kredit dengan menggunakan peningkatan kualitas kredit, 
seperti jaminan pendukung dari pihak pengembang perumahan.

Agunan dan peningkatan kualitas kredit lainnya dimasukkan ke dalam pengukuran risiko kredit 
Perseroan dalam hal penilaian terhadap kualitas aset dan perhitungan kerugian penurunan nilai atas 
aset keuangan, yang mana telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian. 
Jika diperlukan, nilai agunan yang digunakan dapat disesuaikan untuk merefleksikan kondisi pasar 
terkini, tingkat kemampuan Perseroan untuk menarik agunan tersebut dan probabilitas serta jangka 
waktu bagi Perseroan untuk merealisasikan agunan dalam hal terjadi pengambilalihan.

Selain itu, Perseroan juga menggunakan nilai dari agunan untuk mengidentifikasi, memantau 
dan mengendalikan risiko, tergantung dari situasi dan tipe dari aset keuangannya. Dari proses 
ini, Perseroan dapat menyesuaikan kebijakannya untuk menciptakan praktek dan lingkungan 
risiko kredit yang lebih tepat untuk meminimalisir kemungkinan tingkat kerugian yang timbul serta 
mengoptimalisasi peluang dari aset keuangan yang dimiliki pada saat ini maupun yang diharapkan 
akan dimiliki di masa yang akan datang.

Perseroan melakukan penilaian dan pemantauan terhadap nilai agunan secara berkala. Kebijakan 
mitigasi risiko Perseroan menjabarkan antara lain frekuensi penilaian untuk berbagai jenis agunan, 
berdasarkan tingkat volatilitas harga dari setiap jenis agunan dan sifat dari produk atau eksposur 
risiko yang mendasarinya.
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Perseroan memitigasi risiko kredit dari derivatif dan reverse repurchase agreements dengan 
menggunakan master netting agrrements dan pemilikan atas agunan berupa efek-efek. Transaksi 
derivatif dilakukan dengan International Swaps and Derivatives Association (“ISDA”) master netting 
agreements. Umumnya, berdasarkan ISDA master netting agreements, dalam kondisi tertentu, 
misalnya ketika peristiwa kredit seperti wanprestasi terjadi, semua transaksi yang masih berjalan 
berdasarkan kontrak akan dihentikan. Nilai yang dihentikan dihitung dan hanya satu jumlah yang 
akan terutang sebagai penyelesaian semua transaksi.

Komposisi kredit yang diberikan yang mendapatkan manfaat dari agunan, baik sebagian maupun 
penuh, sebagai mitigasi dari risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2016 mendekati 85% dari 
jumlah kredit yang diberikan. Jaminan penuh atau sebagian bergantung dari nilai wajar agunan 
tersebut, baik berdasarkan penilaian pada saat kredit diberikan atau penilaian terakhir, apakah 
sama atau lebih besar dari jumlah kredit/jumlah kredit pada saat awal pemberian kredit.

Perseroan memiliki kebijakan untuk segera merealisasikan agunan yang diambilalih. 
Pengambilalihan agunan dilakukan apabila kondisi keuangan (cashflow) debitur tidak mendukung 
untuk melakukan pembayaran utangnya, maka aset yang dijadikan sebagai jaminan diambil alih 
oleh Perseroan untuk menutupi seluruh utangnya. Jika nilai aset yang diambilalih masih lebih 
rendah dari total utangnya (terdapat sisa kewajiban) maka harus dibayar oleh debitur baik dengan 
pembayaran secara tunai (cash settlement) maupun dengan menyerahkan aset lainnnya untuk 
menutupi utang atau Perseroan akan melakukan penghapusan sisa kewajiban.

Tata cara pengambilalihan agunan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Lelang eksekusi hak tanggungan/fidusia baik melalui pengadilan maupun Balai Lelang Swasta 
(BLS)

 Cara ini dilakukan jika debitur sudah benar-benar tidak mampu membayar kembali utangnya 
dan tidak kooperatif dan atau melarikan diri. Untuk aset yang mempunyai potensi gugatan 
maka pengambilalihan dilakukan dengan lelang eksekusi hak tanggungan melalui pengadilan.

2. Penyerahan aset secara baik-baik untuk penyelesaian utang (assets settlement).

 Cara ini dilakukan dimana debitur kooperatif dan bersedia secara sukarela melakukan 
penyerahan aset. Debitur harus menandatangani perjanjian penyerahan aset dengan seluruh 
kelengkapannya dengan notariil.

Perseroan telah melakukan perolehan atas AYDA yang saat ini dikuasai oleh Perseroan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku dan tidak pernah dijatuhi sanksi sehubungan dengan kewajiban 
penyelesaian AYDA serta akan secepatnya melakukan upaya penyelesaian AYDA sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal 31 Desember 2016, nilai tercatat 
AYDA (setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai) adalah sebesar Rp222.774 juta, dimana di 
dalamnya terdapat 5 unit AYDA dengan nilai tercatat sebesar nihil yang sedang menunggu hasil 
putusan Mahkamah Agung. Proses penyelesaian atas AYDA dimonitor oleh Komite SAM.

Kondisi ekonomi makro yang penuh tantangan terus berdampak pada kualitas aset Perseroan. 
Mengingat penurunan berkelanjutan pada kondisi ekonomi makro, Perseroan mengalami tekanan 
portofolio yang signifikan sejak semester kedua 2015 dimana kredit memburuk di sektor kredit 
komersial dari berbagai sektor industri sehingga memaksa Perseroan untuk secara signifikan 
meningkatkan beban provisi. NPL naik khususnya pada pinjaman komersial dari berbagai sektor 
industri. Perseroan terus mengambil langkah-langkah proaktif untuk meningkatkan kinerja 
keuangannya dengan memperketat kontrol terhadap risiko, mengelola kualitas asetnya, serta mulai 
berjalannya proses likuidasi sebagian dari portofolio bermasalah. Perseroan juga telah melakukan 
penjualan portofolio kredit bermasalah terhadap sejumlah debitur pada bulan Maret 2017 untuk 
memperbaiki kualitas aset kredit Perseroan.
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• Manajemen risiko pasar

Tujuan utama dari pengelolaan risiko pasar adalah untuk mengelola dan mengawasi eksposur 
risiko pasar dengan menggunakan parameter-parameter yang dapat diterima, dan pada saat yang 
sama dapat mengoptimalkan pendapatan. Pengelolaan risiko pasar dilaksanakan oleh Unit Basel 
& Market Risk (“BMR”) di bawah Direktur Risiko. RMC dan ALCO bertugas dan bertanggung jawab 
kepada Direksi untuk mengawasi dan memberikan persetujuan atas kebijakan manajemen risiko 
pasar dan limit risiko pasar.

Pengelolaan risiko pasar didukung oleh kerangka kebijakan dan limit yang komprehensif untuk 
mengendalikan risiko yang dapat diterima oleh Perseroan. Limit risiko pasar dialokasikan pada 
berbagai tingkatan dan dipantau oleh Unit BMR secara harian, misalnya Value at Risk (VaR), 
sensitivitas, posisi devisa neto, tenor maksimum, dan batas toleransi off-market. 

• Manajemen risiko likuiditas

Tujuan utama manajemen risiko likuiditas adalah untuk menjamin ketersediaan likuiditas yang 
cukup guna memenuhi kewajiban Perseroan secara kontraktual maupun yang diwajibkan oleh 
regulator. Komite utama yang bertanggung jawab atas risiko likuiditas adalah ALCO.

Dalam mengelola risiko likuiditas yang timbul dari liabilitas keuangan, Perseroan memiliki aset likuid 
yang terdiri dari kas dan setara kas, instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan 
obligasi pemerintah dimana terdapat pasar yang aktif dan likuid untuk efek-efek ini. Aset-aset likuid 
ini dapat segera dijual atau di-repo-kan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Perseroan.

Dalam mengelola risiko likuiditas jangka pendek, pengukuran utama yang digunakan Perseroan 
adalah Maximum Cummulative Outflow (“MCO”). MCO adalah arus kas masuk/keluar bersih dari 
semua komponen pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif. Perseroan harus 
menghitung arus kas menurut mata uang dari komponen pada laporan posisi keuangan dan 
rekening administratif dalam kondisi normal (business as usual) secara harian untuk 30 hari ke 
depan. Perseroan menetapkan batas-batas arus kas keluar bersih maksimum secara harian untuk 
30 hari ke depan, untuk mata uang Rupiah, mata uang asing, dan gabungan mata uang Rupiah 
dan mata uang asing. Mengingat perilaku arus kas tidak mengikuti jatuh tempo kontraktual dan 
kewajiban nasabah, Perseroan menyiapkan asumsi perilaku atas arus kas tersebut.

Perseroan juga memiliki rencana aksi (contingency plan/recovery plan) untuk menghadapi kondisi 
krisis likuiditas yang didalamnya termasuk indikator rasio-rasio likuiditas yang harus diperhatikan, 
opsi pemulihan dan rencana aksi yang akan dilakukan oleh manajemen. Opsi sumber likuiditas 
antara lain meliputi konversi aset likuid yang ada, pinjaman antar bank dan dukungan fasilitas 
standby line dari pemegang saham.

• Manajemen risiko operasional

Tujuan utama manajemen risiko operasional adalah untuk memastikan bahwa risiko operasional 
dikelola secara efektif mulai dari pengindentifikasian, penilaian, pengendalian dan pemantauan 
risiko tersebut sesuai dalam batasan selera risiko (risk appetite) Perseroan. Hal ini merupakan 
tanggung jawab setiap individu dalam Perseroan. Proses ini merupakan proses umum yang 
digunakan untuk mengelola risiko operasional di seluruh tingkatan dalam Perseroan. Manajemen 
senior mengawasi risiko operasional berdasarkan Operational Risk Management and Assurance 
Framework (ORMAF) yang sesuai dengan persyaratan Basel II . 

Tata kelola risiko operasional dilaksanakan pada tiga tingkatan: Unit, Direktorat dan Perseroan. 
Seluruh kejadian dan kerugian risiko operasional dilaporkan ke dalam database pelaporan kerugian 
dan kejadian risiko operasional yang disebut Operational Risk Management System (ORMS). 
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Untuk mengelola risiko operasional, Perseroan menggunakan pendekatan tiga (3) lini assurance 
(three lines of assurance), yaitu: 

- Lini pertama adalah unit bisnis dan fungsional yang bertanggung jawab dalam memastikan 
bahwa proses operasional telah memenuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku.

- Lini kedua adalah fungsi independen yang berada di dalam unit Country Operational Risk and 
Assurance Management (CORAM) yang bertanggung jawab dalam memastikan bahwa proses 
manajemen risiko operasional berjalan efektif dalam mengidentifikasi risiko dan kelemahan 
pengendalian.

- Lini ketiga adalah Internal Audit yang bertanggung jawab dalam memastikan kualitas dan 
kecukupan Key Control Standard (KCS) dan mengevaluasi hasil dari pengelolaan dan 
assurance risiko operasional yang dilakukan oleh lini pertama dan kedua.

• Manajemen permodalan

Fungsi pengelolaan modal dilakukan untuk meyakinkan bahwa Perseroan memiliki modal yang 
kuat untuk mendukung pertumbuhan usaha, memastikan struktur permodalan yang efisien dan 
memenuhi ketentuan permodalan yang ditetapkan regulator. Rencana permodalan merupakan 
bagian dari rencana bisnis, yang disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris. 

Rencana permodalan dibuat untuk memastikan bahwa Perseroan memiliki tingkat modal yang cukup 
dan terdapat kombinasi komponen-komponen permodalan yang optimal untuk mendukung strategi 
Perseroan. Dalam membuat rencana permodalan, hal-hal sebagai berikut turut dipertimbangkan: 
(i) ketentuan permodalan yang diwajibkan oleh regulator; (ii) kebutuhan modal untuk mendukung 
pertumbuhan usaha; dan (iii) pilihan-pilihan yang ada untuk meningkatkan permodalan dan untuk 
mencapai struktur permodalan yang optimal. Pendekatan terhadap pengelolaan modal juga 
mempertimbangkan keadaan ekonomi dan kepentingan komersial.

OJK menentukan dan mengawasi kebutuhan modal Perseroan sebagai entitas tersendiri dan 
secara keseluruhan (tingkat konsolidasi). Perseroan diwajibkan untuk mematuhi peraturan OJK 
yang berlaku yang terkait dengan permodalan.

• Manajemen risiko hukum

Tujuan utama manajemen risiko hukum adalah untuk melakukan perlindungan hukum atas tindakan 
Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik internal maupun eksternal.

Manajemen risiko hukum dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan 
pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen. Dalam proses identifikasi, seluruh segmen 
bisnis, non bisnis, serta anak perusahaan perlu untuk mengidentifikasi dan menganalisa faktor-
faktor yang dapat menyebabkan munculnya risiko hukum di dalam produk, layanan proses serta 
teknologi informasinya yang berdampak kepada reputasi Perseroan. Pengidentifikasian risiko juga 
mencakup penilaian risiko hukum yang timbul dari produk maupun layanan. Dalam menilai risiko 
hukum, parameter/indikator yang digunakan adalah (i) faktor litigasi; (ii) faktor kelemahan perikatan; 
dan (iii) faktor ketiadaan/perubahan peraturan perundangan.

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian berupa tindakan untuk mencegah 
dan/ atau meminimalisir timbulnya risiko hukum dilakukan oleh unit yang membidangi hukum sejak 
proses pembentukan suatu produk dan atau layanan perbankan penyusunan kebijakan dan/atau 
sebelum pelaksanaan suatu transaksi sampai dengan penyelesaian masalah hukum yang terjadi 
serta melakukan proses penanganan hukum secara professional dan mencadangkan biaya untuk 
potensi kerugian.
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• Manajemen risiko stratejik

Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko stratejik adalah untuk memastikan bahwa proses 
manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan 
pengambilan keputusan stratejik dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan 
bisnis. Pengelolaan risiko stratejik merupakan bagian yang melekat dan tidak terpisahkan dari 
tugas dan tanggung jawab utama dari Direksi yang dilakukan dengan pengawasan dari Dewan 
Komisaris.

Untuk mengelola risiko stratejik, Perseroan telah menugaskan Head of Strategy Office sebagai RCO 
yang bertanggung jawab untuk hal-hal (i) identifikasi risiko stratejik; (ii) pengkajian risiko stratejik; 
(iii) pemantauan dan evaluasi risiko stratejik; (iv) sistem informasi manajemen risiko stratejik; dan 
(v) pengelolaan risiko stratejik. Risiko stratejik dikaji setiap kuartal berdasarkan dua kriteria utama, 
yaitu risiko bawaan dan kualitas penerapan manajemen risiko.

• Manajemen risiko kepatuhan

Tujuan organisasi manajemen risiko kepatuhan adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak 
negatif dari perilaku bank yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum, 
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk Prinsip Syariah bagi 
Unit Usaha Syariah). Dalam rangka melaksanakan fungsi kepatuhan, Direktur Legal dan Kepatuhan 
dibantu oleh 3 unit yaitu: Compliance Monitoring & Advisory, Anti Money Laundering (AML) dan 
Fraud Risk Management (FRM).

Dalam rangka pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan, Unit Kepatuhan melakukan 
hal-hal berikut: mengidentifikasi risiko kepatuhan yang signifikan; merancang metodologi untuk 
mengidentifikasi dan menginventarisasi undang-undang dan peraturan; mengevaluasi risiko yang 
melekat dan residualnya; mengidentifikasi kontrol terhadap risiko-risiko; memantau dan menguji 
penilaian independen atas efektivitas pengendalian; mengidentifikasi indikator risiko utama 
terhadap risiko kepatuhan yang signifikan; membantu merencanakan tindakan korektif terhadap 
kelemahan kontrol (yang diidentifikasi dari berbagai sumber, termasuk namun tidak terbatas pada 
hasil pemeriksaan regulator, audit internal, self assessment, pemantauan kepatuhan) termasuk 
penentuan kerangka waktu untuk resolusi yang tepat; dan melaporkan hal-hal yang signifikan 
kepada manajemen senior.

• Manajemen risiko reputasi 

Risiko reputasi timbul akibat kegagalan untuk bertindak sebagai pelaku bisnis yang bertanggung 
jawab, dan dengan demikian gagal untuk memenuhi standar kinerja atau perilaku standar yang 
diamanatkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan diharapkan oleh para stakeholder 
utama. Adalah kebijakan Perseroan bahwa perlindungan atas reputasi harus memperoleh prioritas 
di atas semua kegiatan lain sepanjang waktu, termasuk perolehan pendapatan. 

Risiko reputasi bukanlah risiko utama, namun dapat timbul akibat kegagalan dalam melakukan 
mitigasi yang efektif pada satu atau lebih risiko negara, kredit, likuiditas, pasar, hukum, regulasi dan 
operasional; atau kegagalan mematuhi standar sosial, lingkungan, dan etika. Risiko reputasi juga 
dapat timbul secara independen dari jenis risiko lainnya. 

Perseroan memiliki prioritas dalam memastikan bahwa praktik-praktik bisnis yang bertanggung jawab 
terus tertanam di Perseroan dan setiap permasalahan risiko reputasi terus menerus diidentifikasi, 
dipantau, dan dimitigasi. Seluruh staf diwajibkan untuk selalu waspada dalam mengidentifikasi 
dan mengelola risiko reputasi. Perseroan mewajibkan seluruh staf mengikuti kursus Reputational 
Risk secara online yang dikembangkan sebagai panduan mengenai bagaimana setiap karyawan 
berperan dalam mengelola reputasi Perseroan. 
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• Risiko imbal hasil 

Tujuan utama dari manajemen risiko imbal hasil adalah untuk meminimalkan risiko yang timbul 
akibat perubahan tingkat imbal hasil. Manajemen risiko imbal hasil dikelola oleh RCO di Divisi 
Finance, di bawah pengawasan aktif oleh Direktur Keuangan, Direktur Syariah dan Direktur Risiko.

Dalam menilai risiko inheren atas risiko imbal hasil, parameter/indikator yang digunakan adalah 
komposisi DPK, strategi dan kinerja Perseroan dalam menghasilkan laba/pendapatan, dan stabilitas 
DPK.

• Risiko investasi 

Tujuan utama dari manajemen risiko investasi adalah untuk meminimalkan risiko yang timbul akibat 
kerugian usaha nasabah. Manajemen risiko investasi dikelola oleh RCO di Divisi Finance, di bawah 
pengawasan aktif oleh Direktur Keuangan, Direktur Syariah dan Direktur Risiko.

Dalam menilai risiko inheren atas risiko investasi, parameter/indikator yang digunakan adalah komposisi 
dan tingkat konsentrasi pembiayaan berbasis bagi hasil terhadap total pembiayaan, kualitas pembiayaan 
berbasis bagi hasil, dan indikator kunci yang mungkin berdampak terhadap stabilitas usaha nasabah 
serta tingkat imbal hasil nasabah.

8.15.10. Kepatuhan

Sifat bisnis Perseroan menuntut dipenuhinya berbagai peraturan dan ketentuan demi keamanan 
Perseroan dan nasabah. Aspek kepatuhan juga merupakan pendorong penting dalam pencapaian 
kinerja Perseroan. Kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur, serta kegiatan usaha Perseroan disusun, 
dimonitor dan diperbarui agar terus sesuai dengan ketentuan regulator keuangan dan peraturan 
perundang-undangan lain yang berlaku.

Di Perseroan, fungsi kepatuhan dikelola oleh Direktorat Hukum dan Kepatuhan. Kepatuhan mempunyai 
keselarasan dengan pengelolaan risiko Perseroan sebagai upaya pencegahan dan mitigasi. Melalui 
pengelolaan kepatuhan yang komprehensif dan align dengan strategi Perseroan, Perseroan berkomitmen 
membangun budaya kepatuhan dan terus mengembangkan pengelolaan risiko yang efektif.

Tugas dan tanggung jawab

Tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan antara lain:

• membuat langkah-langkah untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan 
usaha Perseroan pada setiap jenjang organisasi, melalui kebijakan dan prosedur dalam rangka 
pengaturan atas penerapan aturan dan ketentuan yang berlaku dan mewujudkan budaya kepatuhan 
pada Perseroan. Kemudian dilengkapi dengan sosialisasi dan training atas ketentuan dan aturan 
yang berlaku, serta memberikan masukan dan advis kepada unit-unit lain terkait pemenuhan aturan 
dalam aktivitas usaha Perseroan;

• melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan 
dengan mengacu pada peraturan regulator mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank 
Umum;

• menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem 
maupun prosedur yang dimiliki oleh Perseroan, mengacu pada peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, melakukan pemeriksaan atas aktivitas Perseroan untuk memastikan pemenuhan 
aspek kepatuhan sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku;

• melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, 
ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perseroan agar sesuai dengan ketentuan 
regulator keuangan yaitu Bank Indonesia dan OJK dan peraturan perundang-undangan terkait 
kegiatan perbankan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit 
Usaha Syariah.
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• melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur 
serta kegiata usaha Perseroan telah sesuai dengan ketentuan regulator utama dan peraturan 
perundang-undangan terkait kegiatan perbankan yang berlaku; dan

• melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan, serta berperan sebagai 
penghubung antara Perseroan dan regulator utama terkait aktivitas pengawasan dan pengaturan 
yang dilakukan oleh regulator utama kepada Perseroan.

Penerapan fungsi kepatuhan

Fungsi kepatuhan diterapkan di seluruh bagian dan elemen organisasi Perseroan di segala tingkatan 
jabatan, melalui program kerja yang disesuaikan dengan pengelolaan risiko. Di tahun 2015 terdapat 
penambahan cakupan penerapan sehubungan dengan efektifnya Peraturan OJK tentang Penerapan 
Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, efektif sejak periode Juli 2015. Hal ini 
memerlukan pemantauan ketat dan koordinasi yang erat dengan semua layanan perusahaan keuangan 
dalam kelompok konglomerasi yang sama dimana standar dan praktik manajemen risiko kepatuhan 
tidak sama dalam kelompok konglomerasi. 

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan

Program kerja fungsi kepatuhan yang bersifat compliance advisory, antara lain:

• Pemantauan Komitmen
Compliance selalu memantau kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat oleh 
Perseroan kepada BI dan OJK dan/atau pengawas lain yang berwenang, baik sebagai bagian 
dari hasil pemeriksaan maupun komitmen lainnya. Dalam melakukan pemantauan komitmen atas 
hasil pemeriksaan, kami akan menggunakan regulatory audit monitoring system sebagai alat bantu 
untuk memonitor penyelesaian atas komitmen yang telah disepakati. 

• Peningkatan budaya kepatuhan dan kepedulian terhadap kepatuhan
Peningkatan budaya kepatuhan dan kepedulian terhadap kepatuhan akan selalu diterapkan 
kepada seluruh karyawan dengan tujuan agar budaya patuh selalu melekat pada pegawai ketika 
melakukan pekerjaannya. Untuk itu compliance senantiasa melakukan pelatihan dan sosialisasi 
peraturan dan kebijakan yang mempunyai dampak signifikan bagi Perseroan, yang akan dilakukan 
melalui kunjungan ke jaringan kantor Perseroan atau melalui pelatihan e-learning.

• Rencana strategis
Memastikan rencana strategis Perseroan sesuai dengan peraturan BI dan OJK dan peraturan 
perundang-undangan lainnya yang berlaku dan juga menyelaraskan kepatuhan dengan strategi 
dan tujuan bisnis.

• Good Corporate Governance
Compliance selalu mendukung prinsip tata kelola perusahaan baik melalui rekomendasi yang 
diberikan pada saat melakukan kajian dan dengan diterbitkannya kebijakan speak up dan kode etik 
oleh compliance yang harus dipatuhi oleh semua pihak di dalam Perseroan.

• Produk/aktivitas baru
Compliance selalu melakukan kajian atas produk/aktivitas baru agar risiko kepatuhan telah secara 
memadai diidentifikasi, dipantau, dan dikendalikan dalam hubungannya dengan bisnis dan fungsi 
kontrol lainnya.

• Peningkatan fungsi compliance advisory
Compliance selalu berusaha meningkatkan kapasitas dari seluruh staf agar dapat menjalankan 
fungsi advisory dengan baik, antara lain dengan mewajibkan staf compliance untuk mengikuti 
pelatihan baik internal maupun eksternal, antara lain pelatihan dan sertifikasi kompetensi kepatuhan, 
pelatihan dan sertifikasi manajemen risiko, pelatihan syariah dan pelatihan lainnya.
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• Monitoring dan testing
Compliance terus menerus melanjutkan fungsi monitoring dan testing atas ketaatan Perseroan 
terhadap ketentuan BI/OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti terhadap 
ketentuan perlindungan konsumen dan kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi 
konsumen. Serta, terutama untuk kantor cabang dengan kompleksitas tinggi dan unit usaha yang 
risikonya meningkat baik dalam jumlah volume maupun jenis transaksi yang meningkat dengan 
signifikan, atas ketaatan Perseroan terhadap Undang-Undang dan Peraturan Anti Pencucian Uang 
yang berlaku di Indonesia.

Anti Pencucian Uang (APU)

Perseroan berkomitmen sepenuhnya mematuhi Undang-Undang dan Peraturan Anti Pencucian Uang 
yang berlaku di Indonesia, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mendeteksi dan 
melaporkan kepada pihak berwenang, segala tindakan terkait pencucian uang, pendanaan terorisme 
yang diketahui atau dicurigai, aktifitas kriminal lainnya dan transaksi keuangan yang mencurigakan.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan pencegahan pencucian uang, Perseroan memiliki program 
kepatuhan yang meliputi:

• prosedur untuk melaksanakan program identifikasi nasabah yang efektif untuk memastikan bahwa 
proses due diligence tepat dilakukan, dan apabila diperlukan dilakukan proses enhanced due 
diligence, termasuk untuk memperoleh dan memelihara dokumentasi yang sesuai, dilakukan pada 
saat pembukaan rekening dan reviu berkala, apabila diperlukan melalui siklus rekening nasabah 
dari awal pembukaan sampai berakhirnya hubungan usaha;

• proses screening nasabah terhadap daftar teroris yang berlaku;
• penunjukan Country Money Laundering Prevention Officer, bertanggung jawab untuk 

mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan harian kepatuhan sesuai dengan hukum, 
ketentuan dan peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan Anti Pencucian Uang;

• pemantauan transaksi termasuk mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan hukum yang 
berlaku untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”) ketika aktivitas yang mencurigakan terdeteksi;

• ketentuan Anti Tipping-Off;
• ketentuan record retention;
• meningkatkan kesadaran tentang pencegahan pencucian uang dan memberikan pelatihan kepada 

karyawan yang tepat mengenai anti pencucian uang, transaksi yang mencurigakan serta hukum 
dan peraturan tentang pendanaan terorisme;

• pelaporan tentang pelaksanaan Anti Pencucian Uang secara berkala kepada Direksi dan Komisaris;
• larangan melakukan hubungan dengan Shell Banks (didefinisikan sebagai bank yang tidak memiliki 

kehadiran fisik di negara manapun, dan selanjutnya tidak berafiliasi dengan bank manapun yang 
memiliki kehadiran fisik di negara mana pun);

• larangan pembukaan rekening anonim (tanpa nama) atau nama rekayasa (fiktif);
• pelaksanaan Program Know Your Employee (KYE).

Perseroan tidak memperbolehkan penggunaan rekening koresponden secara langsung oleh pihak 
ketiga untuk melakukan transaksi bisnis atas nama pihak ketiga (payable-through accounts). 

Perseroan adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan diregulasi oleh 
Bank Indonesia dan OJK. Sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab, Perseroan memiliki 
kewajiban untuk bekerja sama dengan regulator dan lembaga penegak hukum lainnya.

Pelaksanaan Anti Pencucian Uang

Di tahun 2016, Perseroan telah melakukan beberapa inisiatif untuk mendukung program APU PPT, 
yaitu antara lain:
• melakukan reviu atas produk payroll dari proses akuisisi, konsentrasi hingga kelengkapan data;
• melakukan monitoring untuk kantor cabang dimana terdapat kenaikan transaksi-transaksi tunai 

secara signifikan;
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• merancang LKCS untuk pelaksanaan CDD renewal untuk mengukur kualitas CDD berkala yang 
dilakukan oleh Relationship Manager;

• menyempurnakan batasan jenis-jenis transaksi yang tidak dapat dilakukan saat terdapat permintaan 
blokir dari regulator; 

• bersama dengan Unit IT dan Network, menyempurnakan sistem front end agar dapat merekam 
data pelaku transaksi keuangan yang dilakukan oleh PPATK.

Perseroan terpilih oleh PPATK sebagai salah satu bank yang berpartisipasi dalam National Risk 
Assessment yang diadakan oleh OJK dan PPATK dalam persiapan kunjungan FATF di tahun 2017. 
Perseroan juga ditunjuk oleh PPATK menjadi bank pilot dalam penyempurnaan proyek GRIPS dan 
sebagai salah satu anggota fokus grup untuk menjadi pilot penyeragaman mutasi rekening untuk 
mendukung proses analisis PPATK.

Fraud Risk Management

Perseroan telah membentuk unit Fraud Risk Management (“FRM”) di bawah pengelolaan Direktorat 
Hukum dan Kepatuhan. Unit FRM dikepalai oleh Head FRM yang melapor kepada Direktur Hukum dan 
Kepatuhan. Unit FRM bertugas mengelola manajemen risiko fraud di seluruh unit bisnis dan support 
Perseroan. Unit FRM memberikan saran dan membantu Head of Business/Functional Units dalam 
manajemen risiko fraud, serta melakukan koordinasi implementasi Fraud Risk Management Framework 
(FRMF) di seluruh bagian Perseroan.

Unit FRM bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut:

• memberikan saran dan pendapat mengenai manajemen risiko fraud kepada Head of Business/
Functional Units;

• melaksanakan Fraud Risk Assessment (“FRA”) pada unit, produk, proses atau aktivitas tertentu 
berdasarkan prioritas kebutuhan dan program yang direncanakan atau atas permintaan dari Direksi 
atau Fraud Oversight Committee (“FOC”);

• membantu Head of Business/Functional Units dalam membuat prosedur yang relevan, proses dan 
kontrol minimum untuk memitigasi risiko fraud;

• membuat dan memastikan implementasi proses yang jelas untuk staf dalam menyampaikan 
laporan fraud, contoh: mekanisme speak-up;

• menyediakan informasi bagi FOC atas: kasus fraud yang signifikan, trend, isu fraud pada saat rapat 
FOC;

• mengusulkan kepada Direktur Hukum dan Kepatuhan atas penggunaan konsultan ekternal/
investigator untuk kasus-kasus fraud yang signifikan bila diperlukan;

• menyediakan bahan pembelajaran yang sesuai untuk disebarluaskan ke seluruh Perseroan jika 
memang dipandang perlu;

• membuat pelatihan dan program kesadaran atas risiko fraud untuk para karyawan;
• memberikan saran secara langsung dan/atau mengelola investigasi atas insiden fraud yang 

signifikan;
• bertindak sebagai koordinator utama dalam hal manajemen risiko fraud; dan
• melaporkan fraud signifikan yang dilaporkan oleh Head of Business/Functional Units ke OJK.

Kerangka kerja FRM

Dalam menangani manajemen risiko fraud di Perseroan, unit FRM telah mengembangkan kerangka 
kerja yang mengacu pada prinsip manajemen risiko yang efisien. Berikut adalah uraian kerangka kerja 
FRM:

(i) Pencegahan

 Pencegahan dilakukan melalui peningkatan kesadaran fraud sebagai bagian dari program 
pengembangan karyawan. Upaya yang telah dilakukan dalam aspek pencegahan adalah:

- Menerbitkan Fraud Alert, yakni tulisan melalui e-mail kepada seluruh karyawan mengenai tren 
atau modus kejahatan fraud yang berkembang. Fraud Alert juga memuat pembelajaran dari 
kasus dan kejadian internal dan/atau eksternal fraud di Perseroan.
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- E-learning Anti Fraud adalah salah satu pelatihan untuk meningkatkan kepedulian terhadap 
fraud yang dikemas dalam bentuk animasi yang berisikan soal-soal yang wajib diikuti oleh 
semua karyawan Perseroan. Sejak diluncurkan di April 2011 sampai dengan akhir Desember 
2016 jumlah karyawan yang telah mengikuti e-learning sebanyak 6.346 karyawan (83% dari 
total seluruh karyawan). 

- Pelatihan/sharing session internal untuk pembelajaran risiko dan bentuk/trend fraud 
perbankan. 

(ii) Deteksi

Perseroan melakukan upaya pendeteksian dini terhadap kemungkinan terjadinya fraud. Antara lain 
melalui mekanisme whistle bowling, dan pengaduan pelanggan.

- Surprise Audit/Special Audit
Surprise Audit merupakan bagian program audit yang secara rutin dilakukan oleh SKAI Perseroan. 
SKAI juga melakukan special audit untuk mendeteksi munculnya potensi risiko fraud dari suatu 
unit, produk ataupun program. Selama periode Januari-Desember 2016, SKAI telah melakukan 
surprise audit sebanyak 11 kali dan 2 tematik reviu. 

- Whistle Blowing (Speak Up)
Sistem pelaporan pelanggaran Perseroan disebut dengan Speak Up. Selama tahun 2016, 
Administrator Speak Up menerima total 9 laporan Speak Up. Seluruh laporan pengaduan indikasi 
pelanggaran kode etik telah ditindaklanjuti sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

- Penanganan komplain dari nasabah dan kegiatan surveillance
Unit FRM juga melakukan kegiatan surveillance bersamaan dengan penanganan komplain dari 
nasabah. Dalam kegiatan tersebut, fraud advisor/examiner membantu mengidentifikasi kelemahan, 
bila ada, dari kebijakan dan prosedur yang ada di cabang.

(iii) Investigasi, Pelaporan dan Sanksi

Upaya tindak lanjut dari pelaporan dan penyelesaian kasus fraud signifikan yang terjadi, adalah 
pengawasan dan pemantauan oleh FOC. Selama tahun 2016, FOC telah mengadakan 5 (lima) 
kali pertemuan untuk membahas laporan kasus/trend fraud signifikan yang terjadi di Perseroan 
sepanjang tahun.

Sesuai SEBI No. 13/28/DPNP tentang penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank-Bank Umum, 
Perseroan juga menyampaikan laporan implementasi dari strategi anti fraud untuk semester II 
tahun 2016 kepada OJK pada bulan Januari 2017.

(iv) Pengawasan dan Evaluasi

Dari insiden fraud yang terjadi selama periode 2016, perbaikan pada kebijakan dan prosedur terus 
dilakukan, untuk mencegah kejadian fraud serupa terulang kembali.

8.15.11. Teknologi Informasi

Untuk mendukung pertumbuhan Perseroan yang kuat, Direktorat Teknologi dan Operasi (“T&O”) 
bertanggung jawab untuk menjalankan sinkronisasi proses bisnis Retail Banking, Wholesale Banking 
serta semua fungsi pendukungnya, melalui sistem informasi yang terintegrasi. Direktorat T&O 
memiliki peran strategis, antara lain (i) sebagai business enabler dalam mendukung pengembangan 
bisnis dan mencapai tujuan-tujuan Perseroan; (ii) memastikan penyediaan layanan berkualitas dan 
berkesinambungan, berbasis teknologi informasi yang handal dan inovatif; (iii) menyediakan dan 
mengembangkan proses operasional yang efisien dan efektif dengan memperhatikan keselarasan 
dengan tujuan Perseroan; dan (iv) memastikan pelaksanaan manajemen risiko operasional yang kuat 
dan komprehensif. Pengembangan dan pengelolaan teknologi dan operasional terbagi menjadi tiga 
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bagian: manajemen kebijakan, proses dan sumber daya; layanan infrastruktur dan operasional; serta 
manajemen solusi delivery dan informasi. 

Strategi jangka panjang pengembangan sistem operasional berbasis teknologi informasi didasarkan 
pada Strategi TI tahun 2013, yang sebagian besar telah direalisasikan. Strategi TI tersebut meliputi 
beberapa hal namun tidak terbatas pada: peremajaan sistem dan infrastruktur, peningkatan keamanan 
TI, dan penambahan kapasitas jaringan seiring dengan pertumbuhan bisnis maupun pemenuhan aspek 
kepatuhan/regulasi.

Mulai tahun 2016 Perseroan melanjutkan rencana strategis tersebut dengan proyek Strategi TI jilid 2 
yang berfokus pada peningkatan performansi dan kehandalan sistem melalui perbaikan dan optimasi 
desain arsitektur, penyempurnaan kode program aplikasi, peningkatan kapasitas database, optimasi 
infrastruktur, maupun peningkatan sistem keamanan informasi guna mendukung pengembangan 
Transaction Banking serta Digital Banking maupun pengembangan usaha Perseroan di masa 
mendatang.

8.15.12. Persaingan

Sejalan dengan kondisi ekonomi yang semakin kondusif serta tuntutan bagi bank untuk lebih 
meningkatkan peran intermediasinya, peta persaingan yang dihadapi Perseroan menjadi lebih 
ketat. Perseroan menghadapi pesaing yang tidak saja berasal dari perbankan nasional, namun juga 
dari perbankan regional dan internasional, serta lembaga keuangan lainnya seperti pasar modal, 
asuransi, lembaga pembiayaan dan sebagainya. Ketatnya kondisi persaingan ini dapat menghambat 
laju pertumbuhan bisnis Perseroan baik dalam hal penghimpunan dana, penyaluran kredit, maupun 
perolehan pendapatan non-bunga Perseroan.

8.15.13. Penghargaan

Berikut adalah penghargaan yang diterima oleh Perseroan sepanjang tahun 2016:

• Excellent Service Experience Award 2016 untuk (i) Regular Bank dengan predikat Excellent 
(penghargaan tertinggi); dan (ii) Sharia Banking dengan predikat Excellent (penghargaan tertinggi) 
dari Carre CSSL dan Majalah Service Excellence;

• Top Bank 2016 (Buku III) dari Indonesia’s Business News;
• The Asian Banker Indonesia Country Awards 2016 untuk Best Business Model Execution dari The 

Asian Banker;
• Corporate Governance Perception Index 2016 dengan predikat “Trusted Company” dari The 

Indonesian Institute for Corporate Governance;
• Banking Service Excellence Monitoring Awards 2016 untuk kategori (i) Bank Umum, yaitu peringkat 

ke-3 untuk Best Overall Performance, peringkat ke-1 untuk Best Cal Center, peringkat ke-2 untuk 
Best E-Channel Performance, peringkat ke-2 untuk Best Phone Banking, peringkat ke-2 Best 
Internet Banking, peringkat ke-2 untuk Best SMS Banking, peringkat ke-3 untuk Best Teller dan 
peringkat ke-3 untuk Best ATM Public Area; dan (ii) Bank Syariah, yaitu peringkat ke-1 untuk Best 
ATM, peringkat ke-1 untuk Best Overall Performance, peringkat ke-1 untuk Best Teller dan peringkat 
ke-1 untuk Best Customer Service, dari Marketing Research Indonesia dan Majalah Infobank;

• The 12th Sustainability Reporting Awards 2016 untuk Commendation for First Year Report dari 
National Center for Sustainability Reporting;

• The 8th IICD Corporate Governance Conference and Award untuk (i) The Best Role of Stakeholders 
dan (ii) Top 50 Perusahaan Terbuka berdasarkan ASEAN CG Scorecard dari Indonesian Institute 
for Corporate Directorship;

• Contact Center Service Excellence Award 2016 untuk kategori (i) Banking Regular; (ii) Credit Card 
Regular; (iii) Priority Banking; (iv) Platinum Credit Card; dan (v) Sharia Banking dari Carre CSSL;

• Banking Award 2016 sebagai 3rd Contributor untuk Bank Umum Nasional dari Telkomsel; dan
• AsiaMoney Awards untuk (i) Best Overall Domestic Provider of FX Services in Indonesia as voted 

by Financial Institutions; dan (ii) Best Domestic Provider for FX Products & Services in Indonesia 
as voted by Corporates, dari AsiaMoney.
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8.15.14. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance atau GCG)

Tata kelola perusahaan yang baik didefinisikan sebagai suatu struktur dan proses sistem manajemen 
yang efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya dan risiko serta menjaga keseimbangan 
kepentingan internal dan eksternal, dalam rangka mewujudkan nilai tambah secara berkelanjutan 
bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan Perseroan lainnya. Pelaksanaan GCG diarahkan 
dan diatur oleh Direksi Perseroan, sementara Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi 
pelaksanaan GCG Perseroan.

Tujuan penerapan GCG di Perseroan adalah (i) memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara 
meningkatkan penerapan prinsip-prinsip universal GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung 
jawab, kemandirian dan kewajaran, dalam pelaksanaan kegiatan Perseroan; (ii) terlaksananya 
pengelolaan Perseroan secara profesional dan mandiri; (iii) terciptanya pengambilan keputusan oleh 
seluruh organ perusahaan yang didasarkan pada nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; (iv) terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan 
terhadap pemangku kepentingan; dan (v) meningkatkan iklim investasi nasional yang kondusif, 
khususnya di sektor keuangan dan perbankan.

Struktur GCG di Perseroan dirancang untuk mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik, 
terdiri atas komponen-komponen: RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau 
Risiko, Komite Remunerasi dan Nominal, Audit Internal, dan komite-komite yang berada di bawah tugas 
Direksi. Demi memastikan prosedur dan hasil yang ingin dicapai, penerapan GCG di Perseroan mengacu 
pada serangkaian pedoman dan kebijakan yang meliputi : Kebijakan GCG, Kode Etik, Pedoman Kerja 
Dewan Komisaris, Direksi dan Komite, Kebijakan Kepatuhan, Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan 
APU, Kebijakan Corporate Secretary dan Sistem Pengaduan Pelanggaran.

Kelengkapan pedoman dan kebijakan GCG tersebut secara berkala dievaluasi dan dikaji ulang untuk 
melakukan pengembangan dan penyesuaian dengan kondisi dan kebutuhan Perseroan serta terhadap 
perkembangan atau perubahan peraturan. Berbagai upaya yang dilakukan manajemen Perseroan 
senantiasa memastikan bahwa praktik tata kelola yang baik telah diterapkan di seluruh lini Perseroan, 
dimana hal tersebut mencerminkan komitmen kepada seluruh pemegang saham, karyawan, mitra, 
regulator, dan lainnya. Untuk tetap menjaga daya saing dan memaksimalkan nilai, Perseroan terus 
memperkuat tata kelola perusahaan.

Berdasarkan pada Laporan Penilaian Sendiri dalam rangka pelaksanaan Good Corporate Governance, 
peringkat Perseroan baik secara individu dan konsolidasi adalah 2 per 31 Desember 2015 dan peringkat 3 
per 31 Desember 2016. Peringkat ini mencerminkan manajemen Perseroan telah melakukan penerapan 
Good Corporate Governance yang secara umum baik. Berikut adalah peringkat untuk masing-masing 
faktor:

No. Faktor
Peringkat

2015 2016
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris 1 1
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 2 3
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite 1 2
4. Penangangan benturan kepentingan 1 1
5. Penerapan fungsi kepatuhan Perseroan 2 2
6. Penerapan fungsi audit intern 2 3
7. Penerapan fungsi audit ektern 1 1
8. Penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern 2 3
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar 2 3
10. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Perseroan, laporan 

pelaksanaan GCG dan laporan internal 1 2
11. Rencana strategis Perseroan 2 3

Pengakuan pihak eksternal atas komitmen GCG yang tinggi dibuktikan dengan Perseroan menerima 
dua penghargaan berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam acara the 8th IICD Corporate 
Governance Conference and Award, yaitu The Best Role of Stakeholders dan Top 50 Perusahaan 
Terbuka berdasarkan ASEAN CG Scorecard.
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8.15.15. Tanggung Jawab Sosial Perseroan (Corporate Social Responsibility atau CSR)

Komitmen Perseroan terhadap tanggung jawab sosial sejalan dengan nilai caring dan visi menjadi 
“Pelopor dalam Memberikan Solusi Finansial yang Inovatif”. Implementasi CSR Perseroan meliputi 
bidang kemasyarakatan, kesehatan kerja dan lingkungan, serta jasa dan konsumen. Sejak tahun 2022, 
Perseroan telah membentuk PermataHati, yang sejak saat itu telah menjadi program payung bagi 
beragam kegiatan sosial Perseroan. Hal ini mencerminkan dedikasi Perseroan terhadap pemangku 
kepentingan dan mengutamakan aspek keberlanjutan.

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (“K3L”)

Kebijakan K3L Perseroan memuat komitmen Perseroan untuk menerapkan upaya pengelolaan risiko 
K3L untuk mencegah kecelakaan, penyakit dan kerusakan lingkungan serta memastikan kepatuhan 
terhadap peraturan dan persyaratan yang berlaku. Secara garis besar, kebijakan Perseroan untuk 
mengurangi dampak yang merugikan pada lingkungan, yaitu terdiri dari (i) kebijakan Health, Safety 
& Environment, (ii) kebijakan pengelolaan dampak langsung operasional perusahaan terhadap 
lingkungan; (iii) kebijakan penilaian lingkungan gedung; dan (iv) kebijakan kualitas lingkungan di 
tempat kerja. Program K3L yang dilakukan oleh Perseroan meliputi efisiensi energi, air, sampah kertas, 
pengelolaan gedung ramah lingkungan, kepatuhan pada izin lingkungan, dan promosi lingkungan hidup 
yang melibatkan karyawan Perseroan.

Tanggung jawab sosial dan pengembangan masyarakat

Seluruh program CSR Perseroan dilaksanakan guna memberikan nilai tambah bagi penerima manfaat 
dan berfokus di bidang pendidikan, khususnya edukasi literasi keuangan sesuai dengan Peraturan 
Presiden No. 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan juga arahan OJK 
mengenai gerakan inklusi keuangan. Perseroan juga mendukung gerakan “Ayo ke Bank” yang digagas 
Bank Indonesia untuk meningkatkan akses edukasi keuangan bagi masyarakat terutama anak-anak.

Sebagai bentuk komitmen manajemen untuk keberlangsungan PermataHati, setiap karyawan yang 
terlibat sebagai Employee Volunteer berhak mendapatkan satu hari cuti CSR di luar cuti tahunannya. 
Selain itu, mereka juga dapat mengumpulkan Poin Senyum dengan jumlah yang berbeda-beda 
sesuai dengan kegiatan yang dijalankan. Untuk setiap Poin Senyum yang terkumpul, Perseroan akan 
memberikan beasiswa kepada anak berprestasi yang kurang mampu selama setahun atau dalam 
bentuk program lainnya yang setara. Dengan demikian, semakin banyak karyawan yang menjalankan 
kegiatan CSR, semakin banyak Perseroan dapat memberikan manfaat bagi komunitas masyarakat. 
Sejak peluncuran PermataHati sampai dengan 31 Desember 2016, sebanyak 8.883 Poin Senyum telah 
dialokasikan dan 8.883 beasiswa telah berhasil disalurkan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan Perseroan di bidang Pendidikan dan literasi keuangan, Perseroan 
telah merancang PermataHati program dengan tiga pilar, yaitu: 

1. Pengembangan manusia : fokus pada peningkatan pengetahuan literasi keuangan dan perbankan 
bagi anak dan guru melalui berbagai pelatihan berupa metode belajar yang interaktif. Di dalam 
program ini terdapat beberapa program unggulan, antara lain PermataBankir Cilik, Permata Fits, 
dan Guruku Permataku.

2. Perbaikan sarana dan prasarana : fokus untuk meningkatkan fasilitas dalam mendukung proses 
belajar dan mengajar, meliputi fasilitas terkait dengan kegiatan akademik maupun non-akademik 
serta fasilitas umum. 

3. Pemberdayaan masyarakat : fokus untuk meningkatkan kemandirian anak melalui pelatihan yang 
aplikatif seperti pelatihan kewiraswastaan, seperti pengajaran mengenai koperasi dan bagaimana 
membangun sebuah usaha serta berbagi cerita dari pengusaha sukses. 

Perseroan juga memiliki berbagai program lain yang ditujukan untuk pemangku kepentingan lainnya 
melalui kerja sama dengan organisasi nirlaba atau mitra korporasi. Beberapa program tersebut meliputi 
Unite for Education, Permata Photojournalist Grant dan Banking Journalist Academy.
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Manajemen Produk, Jasa dan Konsumen

Perseroan memiliki komitmen yang tinggi untuk memenuhi tanggung jawab kepada setiap nasabahnya. 
Untuk itu, Perseroan berkomitmen mengimplementasikan program-program yang dapat memenuhi 
harapan maupun kepuasan nasabah. Perseroan juga telah memberlakukan kebijakan pengelolaan 
pengaduan nasabah secara terpadu meliputi semua titik yang berhubungan dengan nasabah.



168

IX.  EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 
2015 dan 2016 berdasarkan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun berakhir 31 Desember 2016 
dan 2015, yang terdiri dari laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak, disusun dan disajikan sesuai 
dengan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 telah 
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (penanggung jawab: Kusumaningsih 
Angkawijaya, CPA) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2015 31 Desember 2016
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk

Modal ditempatkan dan disetor penuh 1.818.122 3.125.134
Tambahan modal disetor - bersih 10.781.784 14.970.302
Modal dibayar dimuka - 1.500.000
Cadangan nilai wajar - bersih (22.708) (23.665)
Bagian atas penghasilan komprehensif lain dari Entitas Asosiasi 62.147 5.284
Cadangan dividen yang belum diambil pemegang saham 128 128
Cadangan revaluasi aset tetap 1.634.051 1.693.735
Saldo laba

Telah ditentukan penggunaannya 363.624 363.624
Belum ditentukan penggunaannya 4.175.687 (2.344.945)

18.812.835 19.289.597
Kepentingan non-pengendali 9 9
Jumlah ekuitas 18.812.844 19.289.606

Setelah tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal laporan auditor independen dan setelah 
tanggal laporan auditor independen sampai dengan Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, 
struktur permodalan Perseroan telah berubah terkait dengan peningkatan modal dasar dari semula 
Rp5.263.997.075.000 menjadi Rp12.163.997.075.000. Peningkatan modal dasar telah mendapatkan 
persetujuan para pemegang saham dalam RUPSLB tanggal 29 Maret 2017 dan dituangkan dalam Akta 
78/2017.

Tabel proforma ekuitas

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUT VIII untuk penerbitan 
sebanyak 5.702.809.150 (lima miliar tujuh ratus dua juta delapan ratus sembilan ribu dan seratus lima 
puluh) saham kelas B dengan nilai nominal Rp125 (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. 
Setiap pemegang 474 (empat ratus tujuh puluh empat) Saham Lama yang namanya tercatat dalam 
DPS pada tanggal 19 Mei 2017 pukul 16.00 WIB mempunyai 121 (seratus dua puluh satu) HMETD, 
dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak  
1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp526 (lima ratus dua puluh enam Rupiah).

Jumlah Saham Baru yang diterbikan dalam PUT VIII ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya 
akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada BEI dengan senantiasa memperhatikan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam 
rangka PUT VIII ini seluruhnya berjumlah Rp2.999.677.612.900 (dua triliun sembilan ratus sembilan 
puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus 
Rupiah). 
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Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya PUT VIII terjadi pada tanggal 31 Desember 
2016, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut : 

(dalam jutaan Rupiah)
Posisi ekuitas menurut 

laporan posisi keuangan 
konsolidasian pada 

tanggal 31 Desember 
2016

Proforma ekuitas pada 
tanggal 31 Desember 
2016 jika terjadi pada 
tanggal tersebut PUT 

VIII

Proforma ekuitas pada 
tanggal 31 Desember 
2016 setelah PUT VIII

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada
pemilik entitas induk
Modal ditempatkan dan disetor penuh 3.125.134 712.851 3.837.985
Tambahan modal disetor - bersih 14.970.302 2.282.182(1) 17.252.484
Modal dibayar dimuka 1.500.000 (1.500.000) -
Cadangan nilai wajar - bersih (23.665) - (23.665)
Bagian atas penghasilan komprehensif lain

dari Entitas Asosiasi 5.284 - 5.284
Cadangan dividen yang belum diambil

pemegang saham 128 - 128
Cadangan revaluasi aset tetap 1.693.735 - 1.693.735
Saldo laba

Telah ditentukan penggunaannya 363.624 - 363.624
Belum ditentukan penggunaannya (2.344.945) - (2.344.945)

19.289.597 1.495.033 20.784.630
Kepentingan non-pengendali 9 - 9
Jumlah ekuitas 19.289.606 1.495.033 20.784.639
Catatan:
(1) setelah dikurangi perkiraan biaya-biaya sehubungan dengan PUT VIII
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X.  KEBIJAKAN DIVIDEN 

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Baru yang 
ditawarkan dalam PUT VIII ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian 
dividen.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan 
mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS tahunan 
berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagian dividen pada tahun 
dimana Perseroan mencatatkan laba bersih. 

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan distribusi laba tahun berjalan Perseroan dalam bentuk 
pembagian dividen interim selama dividen interim tersebut tidak menyebabkan nilai aset bersih Perseroan 
menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor serta dengan memperhatikan ketentuan mengenai 
penyisihan cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT. Distribusi tersebut akan 
ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan 
Perseroan mengalami kerugian, distribusi dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang 
saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung 
jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Manajemen Perseroan menetapkan kebijakan pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan 
dalam jumlah hingga 10% (sepuluh persen) dari laba bersih setelah pajak tahun buku dengan 
mempertimbangkan faktor-faktor antara lain meliputi (i) tingkat kesehatan keuangan Perseroan; (ii) 
posisi permodalan Perseroan; (iii) target dan proyeksi kecukupan modal di masa depan; (iv) kepatuhan 
terhadap peraturan yang berlaku; dan (v) rencana dan prospek usaha Perseroan di masa depan. 
Perseroan juga memastikan bahwa untuk setiap rencana pembagian dividen tidak memiliki dampak 
yang merugikan kinerja keuangan maupun profil risiko Perseroan.

Perseroan berencana untuk membagikan dividen kepada pemegang saham pada tahun 2019 setelah 
mempertimbangkan kinerja dan kondisi keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 
31 Desember 2018 dan pemenuhan atas peraturan yang mengatur tentang kecukupan modal bank, dan 
tanpa mengurangi hak dari RUPS tahunan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran 
Dasar Perseroan. 

Pembayaran dividen dapat dilakukan dalam bentuk pembayaran secara tunai, penerbitan saham 
dividen atau kombinasi dari keduanya.

Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para 
pemegang saham dalam RUPS. 

Perseroan tidak memiliki negative covenants sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam 
rangka pembagian dividen.
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XI.  PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 
2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 
1983 tentang Pajak Penghasilan (“UUPPh No.36/2008”), dividen atau pembagian laba yang diterima 
oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau 
Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat 
kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan sepanjang seluruh syarat-
syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan,
2. Bagi Perseroan Terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima 

dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh 
lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf f di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima 
dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi 
baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis 
dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan objek 
pajak.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.234/PMK/03/2009 tanggal 29 
Desember 2009 tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada 
Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima 
atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan 
Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di BEI, tidak 
termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Adapun penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa dividen merupakan objek 
pemotongan pajak yang dipotong oleh pihak yang wajib membayarkannya dari jumlah bruto sesuai 
dengan peraturan yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Sebesar 10% dan bersifat final apabila penerima dividen adalah wajib pajak orang pribadi dalam 
negeri (Pasal 17 ayat (2c) UUPPh No.36/2008 dan Peraturan Pemerintah RI No.19/2009);

2. Sebesar 15% apabila penerima dividen adalah Wajib Pajak dalam negeri (selain Wajib Pajak 
orang pribadi) namun apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki 
Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) 
atau sebesar 30% dari penerimaaan brutonya (Pasal 23 ayat (1) huruf a dan ayat (1a) UUPPh 
No.36/2008);

 Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 23 pada ayat (1) UUPPh No.36/2008, tidak 
dilakukan atas dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam negeri sebagai berikut:

- Dividen yang dibayar kepada bank yang berkedudukan di Indonesia
- Dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) 

huruf f, sebagaimana tersebut di atas;
- Dividen yang dibayarkan kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan 

dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat 
di BEI.
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3. Sebesar 20% atau tarif sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) apabila 
penerima dividen adalah Wajib Pajak luar negeri. Tarif sesuai P3B dikenakan dalam hal pembayaran 
dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani 
suatu P3B dengan Indonesia, dengan memenuhi Pasal 26 UUPPh No.36/2008.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan 
atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di BEI, juncto Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1994 tentang 
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di BEI dan Surat Edaran Direktorat 
Jendral Pajak No.SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal Pengenaan Pajak Penghasilan 
atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di BEI (seri PPh Umum No.3 juncto SE-06/PJ.4/1997 
tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan PPh atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan 
Saham di BEI), telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi dan badan dari transaksi 
penjualan saham di BEI dipungut pajak penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah 
bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran pajak penghasilan yang terutang 
dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara BEI melalui perantara pedagang efek 
pada saat pelunasan transaksi penjualan saham. 

2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% 
(lima per seribu) dari nilai saham perusahaan pada saat penawaran umum perdana. 

3. Pemilik saham diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan 
perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk 
kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa telah ada 
penghasilan. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik 
saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut 
diperdagangkan di BEI. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan 
tersebut, maka penghitungan pajak penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif pajak penghasilan 
yang berlaku umum.

 
PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan dan Perseroan telah memenuhi 
kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan 
yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan 
pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PUT VIII INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI 
DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG 
TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI 
PUT VIII INI.



173

XII. KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA

Pembeli siaga dalam PUT VIII ini adalah pemegang saham utama Perseroan, yaitu Astra dan SCB, 
dimana masing-masing pemegang saham telah menandatangani Perjanjian Kesanggupan Pembelian 
Sisa Saham. Berikut adalah pokok-pokok Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham:

• Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VIII ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh para 
pemegang HMETD maka sisanya akan dialokasikan secara proporsional kepada para pemegang 
saham yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat 
Bukti HMETD berdasarkan hak yang telah dilaksanakan;

• Apabila setelah pengalokasian tersebut masih terdapat sisa Saham Baru, maka Astra dengan 
bergantung pada SCB dan SCB dengan bergantung pada Astra secara bersama-sama berjanji dan 
mengikatkan diri untuk secara proporsional bersama-sama mengambil bagian sebesar 50% (lima 
puluh persen) atas sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian dan menyatakan bersedia untuk 
bersama-sama membeli sisa Saham Baru sebesar 50% (lima puluh persen) atas sisa Saham Baru 
yang tidak diambil dengan Harga Pelaksanaan dan syarat-syarat yang sama;

• Astra dan SCB harus membayar kepada Perseroan, secara proporsional sesuai dengan sisa 
Saham Baru yang diambil bagian oleh masing masing para pembeli siaga, ke dalam rekening 
Perseroan sebagaimana tersebut dalam Prospektus, yang sudah harus diterima dengan baik (in 
good funds) pada 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Dengan ketentuan jumlah total 
yang harus dibayar oleh Astra dan SCB, termasuk bagian HMETD yang menjadi haknya Astra dan 
SCB, sebesar maksimum Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah);

• Kewajiban masing-masing pembeli siaga sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Kesanggupan 
Pembelian Sisa Saham untuk mengambil bagian atau membeli sisa saham dengan porsi yang sama 
besar berdasarkan Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham tergantung pada dipenuhinya 
persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan di bawah ini: (i) Pernyataan Pendaftaran telah 
menjadi Efektif; dan (ii) Perseroan telah memperoleh semua persetujuan dan izin yang diperlukan 
dan telah melaksanakan semua tindakan yang diperlukan untuk mengeluarkan Saham Baru dalam 
PUT VIII;

• Penjatahan atas sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham atau pemegang Sertifikat 
Bukti HMETD dilakukan setelah tanggal penutupan pendaftaran Sertifikat Bukti HMETD dan 
penjatahan tersebut dilakukan oleh Perseroan bersama-sama dengan BAE;

• Perseroan berkewajiban dan dengan ini setuju serta berjanji bahwa pada Tanggal Penjatahan 
selambat-lambatnya pukul 16.00WIB, Perseroan atau melalui BAE akan: (i) memberitahukan secara 
tertulis kepada pembeli siaga mengenai jumlah sisa saham yang wajib dibeli secara proporsional 
oleh masing-masing pembeli siaga berdasarkan Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham 
atau (ii) memberi konfirmasi tertulis kepada masing-masing pembeli siaga bahwa tidak ada sisa 
saham yang harus dibeli oleh masing-masing pembeli siaga;

• Perseroan harus melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan pembelian sisa 
saham oleh pembeli siaga, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang 
tercantum dalam Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku khususnya peraturan dan ketentuan di bidang pasar modal dan peraturan 
Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan tercatat;

• Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian 
dan akan berakhir dengan sendirinya apabila: (i) seluruh kewajiban para pihak berdasarkan 
Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham telah dipenuhi dan diselesaikan sebagaimana 
mestinya; atau (ii) Pernyataan Pendaftaran tidak menjadi Efektif dalam waktu selambat-lambatnya 
6 (enam) bulan sejak tanggal laporan keuangan Perseroan yang digunakan dalam PUT VIII;
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• Masing-masing pembeli siaga dapat mengakhiri Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham 
setiap saat sampai dengan 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 
Efektif dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan, OJK dan Bursa Efek 
tentang pengakhiran Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham, jika terjadi salah satu dari 
peristiwa di bawah ini: (i) terjadi perubahan ekonomi dan keuangan yang material di Indonesia dan 
membawa dampak negatif terhadap keberhasilan pelaksanaan PUT VIII; atau (ii) terjadi peristiwa 
di luar kemampuan Astra dan/atau SCB dan/atau Perseroan (force majeure), sehingga pihak yang 
bersangkutan tidak mungkin melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kesanggupan 
Pembelian Sisa Saham, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemogokan, penutupan usaha, 
kebakaran, ledakan, banjir, huru-hara, perang (baik dinyatakan atau tidak), atau bencana alam, 
peristiwa mana menurut pendapat para pihak dapat membawa dampak negatif bagi kelangsungan 
usaha Perseroan dan keberhasilan pelaksanaan PUT VIII. 

Para pembeli siaga menyatakan memiliki kesanggupan dan kecukupan dana untuk menjalankan 
kewajibannya sebagai pembeli siaga. Sumber dana yang digunakan oleh Astra sebagai pembeli siaga 
berasal dari kas perusahaan hasil aktifitas bisnis. Dan sumber dana yang digunakan oleh SCB sebagai 
pembeli siaga berasal dari aktifitas bisnis sehari-hari. 

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 56/2016, sehubungan dengan PUT VIII Perseroan, OJK di dalam 
Surat No. SR-28/PB.33/2017 tanggal 22 Maret 2017 kepada Perseroan menyatakan bahwa apabila 
terjadi peningkatan persentase kepemilikan saham milik Astra dan SCB di Perseroan karena perannya 
sebagai pembeli siaga atau dalam hal pemegang saham publik tidak menggunakan haknya, maka 
Astra dan SCB wajib melakukan penyesuaian persentase kepemilikan saham kembali menjadi masing-
masing sebesar 44,56% dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun. 

Uraian mengenai pembeli siaga dapat dilihat pada Sub Bab 8.7 Prospektus ini.
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XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR 
MODAL

Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berperan dalam PUT VIII ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : Siddharta Widjaja & Rekan
Wisma GKBI, Lt. 33
Jl. Jend.Sudirman Kav.28
Jakarta 10201, Indonesia 

Nomor STTD : 34/BL/STTD-AP/2007 atas nama Kusumaningsih 
Angkawijaya, CPA

Tanggal STTD : 8 Mei 2007
Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia No. 1255 JKT 
Pedoman Kerja : SAK di Indonesia dan Standar Audit yang ditetapkan 

oleh IAPI.

Perseroan menunjuk akuntan publik berdasarkan Surat Perikatan  
No. EL-093/HWC/VI/16 tertanggal 10 Juni 2016.

Tugas dan tanggung jawab akuntan publik dalam PUT VIII adalah melaksanakan 
audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut 
mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta 
merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai 
tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan 
penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk 
memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan 
keuangan. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan 
akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh 
manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara 
keseluruhan.

Konsultan 
Hukum

: Nasoetion & Atyanto
Equity Tower, Lt. 49, Komp. SCBD Lot 9
Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia 
Nomor STTD : 126/BL/STTD-KH/2012 atas nama Genio Yudha 

Wibowo Atjanto, S.H.
Tanggal STTD : 31 Juli 2012
Keanggotaan 
Asosiasi

: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) 
No. 201208 dan Perhimpunan Advokat Indonesia 
(PERADI) No. 07.10386

Pedoman Kerja : Standard Profesi HKHPM sebagaimana dinyatakan 
dalam Keputusan HKHPM No. KEP-01/HKHPM/2005 
tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah 
dengan Surat Keputusan No.04/HKHPM/XI/2012 
tanggal 6 Desember 2012 dan Surat Keputusan  
No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014.
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Perseroan menunjuk konsultan hukum berdasarkan Surat No. 012 A/BP/DIR/I/2017 
tanggal 20 Januari 2017.

Tugas dan tanggung jawab konsultan hukum dalam PUT VIII ini adalah 
memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan. Konsultan hukum 
melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang 
mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu 
sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian 
mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum yang menjadi dasar dari 
Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi 
hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus 
sepanjang menyangkut segi hukum.

Notaris : Aryanti Artisari, S.H., MKn.
Menara Sudirman, Lt. 18
Jl. Jendral Sudirman Kav. 60
Jakarta 12190, Indonesia 

Nomor STTD : 11/STTD-N/PM/1996 atas nama Aryanti Artisari. S.H., 
M.Kn.

Tanggal STTD : 20 Maret 1996 
Keanggotaan 
Asosiasi

: Ikatan Notaris Indonesia (INI), No.11/STTD-N/PM/1996 

Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-Undang Republik Indonesia  
No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik 
Ikatan Notaris Indonesia dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Perseroan menunjuk notaris berdasarkan Surat No. 29/II/2017 tanggal  
23 Februari 2017.

Tugas dan tanggung jawab notaris adalah menghadiri rapat-rapat mengenai 
pembahasan segala aspek dalam rangka PUT VIII kecuali rapat-rapat yang 
menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran, 
menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka PUT VIII, yaitu membuat 
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Perjanjian Kesanggupan 
Pembelian Sisa Saham.

Biro 
Administrasi 
Efek

: PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, Lt. 2
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12930, Indonesia

Nomor STTD : KEP-79/PM/1991
Tanggal STTD : 18 September 1991
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK

Perseroan menunjuk BAE berdasarkan Surat No. 001/DIR-RSR/BNLI/2017 
tertanggal 23 Februari 2017.

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam PUT VIII ini, sesuai dengan standar 
profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku, meliputi DPS yang berhak atas 
HMETD, mendistribusikan Sertifikat Bukti HMETD dalam bentuk elektronik ke 
dalam Penitipan Kolektif di KSEI, menerima permohonan pelaksanaan HMETD 
dan melaukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan 
Bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan penerbitan dan pendistribusian 
saham dalam bentuk warkat maupun bentuk elektronik ke dalam Penitipan 
Kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pengembalian uang pemesanan 
pembelian saham.
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Semua lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang turut serta dalam PUT VIII ini, menyatakan 
dengan tegas tidak terafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan, 
sebagaimana diatur dalam UUPM.
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XIV. PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN 
SAHAM

Saham Baru dalam PUT VIII ini diterbitkan berdasarkan HMETD sebagaimana dimaksud dalam 
POJK No.32/2015. Perseroan telah menunjuk PT Raya Saham Registra sebagai pelaksana pengelola 
administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PUT VIII ini, sesuai dengan Perjanjian 
Pengelolaan Administrasi Saham.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PUT 
VIII Perseroan:

14.1. Pemesan Yang Berhak

Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal  
19 Mei 2017 pukul 16.00 WIB berhak memperoleh HMETD (“Pemegang Saham Yang Berhak”) untuk 
mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PUT VIII ini dengan ketentuan bahwa 
setiap pemegang 474 (empat ratus tujuh puluh empat) Saham Lama, mempunyai 121 (seratus dua 
puluh satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya berhak 
untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp526 (lima ratus dua puluh 
enam Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian 
Saham Baru. 

Pemegang Saham Yang Berhak adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang 
memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut atau pembeli HMETD yang 
namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom endosemen pada Sertifikat Bukti 
HMETD atau pemegang HMETD yang tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI. 

Pemesan dapat terdiri dari perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/
atau lembaga/badan hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM. 

Untuk memperlancar terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka bagi 
pemegang saham Perseroan yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD wajib 
mendaftar di BAE Perseroan sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 19 Mei 
2017.

14.2. Distribusi HMETD 

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di 
KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank 
Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan 
pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 22 Mei 2017. Prospektus dan petunjuk 
pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh pemegang 
saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan 
Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham 
Yang Berhak. 
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Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS 
Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 22 Mei 
2017 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan 
fotokopi serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi 
identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

Biro Administrasi Efek Perseroan
 PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, Lt. 2 

Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 
Jakarta 12930

Telp. (62 21) 2525666, Faks. (62 21) 2525028 

14.3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib 
mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai 
pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi 
pelaksanaan (exercise) melalui sistem Central Depository-Book Entry Settlement System (“C-BEST”) 
sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, 
Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

(i) Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan 
permohonan tersebut;

(ii) Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di 
dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan 
Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD 
tersebut ke rekening Bank Perseroan

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam 
bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke 
masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh 
KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 
(dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah 
diterima dengan baik (in good funds) di rekening bank Perseroan.

Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan 
HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan 
menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari 

bank tempat menyetorkan pembayaran;
- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar 

dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga / badan hukum);
- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri 

dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik 

maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank 
Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa :
(i) Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk 

mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham 
hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa; 

(ii) Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani 
dengan lengkap;
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(iii) Dikenakan biaya konversi sebesar Rp1.500 (seribu lima ratus Rupiah) dengan minimal 
Rp25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) Sertifikat Bukti HMETD ditambah Pajak Penghasilan 
10%.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang 
Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan 
Kolektif di KSEI. 

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi 
bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan 
ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan 
mulai tanggal 23, 24, 26, 29 Mei sampai dengan 30 Mei 2017 pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat, 
09.00-15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan 
saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan 
penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut 
telah terbukti diterima dengan baik (in good funds) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan 
yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

14.4. Pemesanan Tambahan

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang 
namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif 
di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom 
pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan atau 
FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya. 

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru 
hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan 
melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian. Sedangkan pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang 
tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat/fisik SKS dapat mengajukan 
sendiri permohonan kepada BAE Perseroan.

a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham 
Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE 
Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai  
berikut :

- Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar; 
- Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk 

mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan melakukan 
pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan 
kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham 
Baru tambahan atas nama pemberi kuasa; 

- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran 
dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum); 

- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank 
Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;

- Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan 
pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;

- Dikenakan biaya konversi sebesar Rp1.500 (seribu lima ratus Rupiah) dengan minimal 
Rp25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) per Sertifikat Bukti HMETD ditambah Pajak Penghasilan 
10%.
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b. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru 
hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada 
BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran 

dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum); 
- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri 

dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank 

Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- Dikenakan biaya konversi sebesar Rp1.500 (seribu lima ratus Rupiah) dengan minimal 

Rp25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) per Sertifikat Bukti HMETD ditambah Pajak Penghasilan 
10%

c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS 
Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-BEST 
yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam 
Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST); 

- Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan 
pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE;

- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank 
Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada 
rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 2 Juni 2017 dalam keadaan baik (in 
good funds). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat 
mengakibatkan penolakan pemesanan.

14.5. Penjatahan Pemesanan Tambahan 

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 5 Juni 2017 dengan 
ketentuan sebagai berikut:

a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak 
melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VIII ini, maka seluruh pesanan 
atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi.

b. Bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham baru tambahan 
melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VIII ini, maka kepada pemesan 
yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara 
proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing 
pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban 
dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PUT VIII ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan 
berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. 
Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan 
dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 
penjatahan berakhir.
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14.6.	 Persyaratan	Pembayaran	Bagi	Para	Pemegang	Sertifikat	Bukti	HMETD	(Di	luar	Penitipan	
Kolektif KSEI) Dan Pemesanan Saham Baru Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT VIII yang permohonan pemesanannya 
diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (in good funds) dalam mata uang 
Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan 
mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus 
dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

PT Bank Permata Tbk., Cabang Sudirman
PermataBank Tower I

Komplek Metropolitan WTC 2
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29 - 31

Jakarta 12920
Nomor Rekening : 0971173556

Atas Nama : Bank Permata PUT VIII

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan 
cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian 
Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka 
tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang 
dananya telah diterima baik (in good funds) di rekening bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan 
yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (in good funds) di rekening bank 
Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 2 Juni 2017.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PUT VIII ini menjadi beban pemesan. 
Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

14.7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham 

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan 
menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada 
pemesan sebagai tanda bukti Pemesanan Pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu 
bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI 
akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (exercise) dari C-BEST di KSEI 
melalui Pemegang Rekening di KSEI.

14.8. Pembatalan Pemesanan Pembelian

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan 
dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan 
Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang 
pemesanan kepada anggota bursa/Bank Kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-
syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus.

b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.
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14.9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau 
dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau 
seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank 
atas nama pemesan. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan selambat-lambatnya 
2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, yaitu tanggal 7 Juni 2017.

Surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan dapat diambil di BAE Perseroan 
pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 7 Juni 2017. 

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal 
Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai Hari Kerja 
ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PUT VIII ini 
sampai dengan tanggal pengembalian uang. Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang 
pemesanan tersebut yaitu sebesar tingkat suku bunga rata-rata deposito 1 (satu) bulan sesuai dengan 
maksimum bunga deposito Bank Indonesia. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan 
pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan 
pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

14.10. Penyerahan Surat Kolektif Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke 
Rekening Efek

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya 
melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan 
pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening 
bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan 
HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) 
Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (in 
good funds) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan tersedia untuk 
diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI 
selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD sesuai hak dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 
09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 26 Mei 2017, sedangkan SKS baru hasil penjatahan dapat diambil 
selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses penjatahan.

Pengambilan dilakukan di BAE Perseroan dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen 
sebagai berikut:

- Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau 
- Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi komisaris atau 

pengurus yang masih berlaku;
- Asli surat kuasa yang sah (untuk lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) 

bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari 
pemberi dan penerima kuasa;

- Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian.
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14.11. Alokasi Terhadap HMETD Yang Tidak Dilaksanakan

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VIII ini tidak seluruhnya diambil bagian/dibeli oleh 
Pemegang Saham Yang Berhak dan/atau para pemegang HMETD, maka sisanya akan di alokasikan 
kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum 
dalam FPPS Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

14.12. Lain-Lain

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat 
menjadi bentuk eletronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus 
dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
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XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT 
BUKTI HMETD

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PUT VIII ini melalui iklan di surat 
kabar.

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD 
akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian 
masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada 
DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 19 Mei 2017. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan 
akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari 
masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

2. Bagi Pemegang yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, 
Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham.

Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya, dapat diambil langsung 
oleh Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 19 Mei 2017 pukul 
16.00 WIB setiap Hari Kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB mulai tanggal 22 Mei 2017 
sampai dengan 30 Mei 2017, dengan menyerahkan bukti jati diri yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan 
menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE 
Perseroan.

Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, Lt. 2

Jl. Jend. Sudirman Kav.47-48, Jakarta 12930
Telp. (62 21) 2525666, Faks. (62 21) 2525028

 
Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan 
tanggal 19 Mei 2017 belum menerima atau mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS 
Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala 
risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE 
Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemegang saham Perseroan 
yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan 
kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI.
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XVI. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham 
menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PUT VIII ini, para pemegang saham 
dipersilahkan untuk menghubungi:

PT Bank Permata Tbk.
Gedung WTC II Lt. 1, 2, 21-30

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920 – Indonesia

Telp. (62 21) 523 7788 ext. 8020807 & 8018993
Faks (62 21) 523 7244

Email : Corporate.Secretary@permatabank.co.id
www.permatabank.com 

Untuk perhatian : Unit Corporate Secretary


