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Laba Operasional PermataBank Naik 
7%, Meski Catat Kerugian di Q1 
Fokus Tingkatkan Kualitas Aset dan Rencanakan Rights Issue senilai Rp 5,5 triliun 

 

JAKARTA – PT Bank Permata Tbk (“PermataBank‟ atau „Bank‟) mengumumkan 

kinerja operasional Bank yang membaik meski kondisi ekonomi makro penuh 

tantangan pada periode triwulan yang berakhir 31 Maret 2016 (konsolidasi dan 

sebelum audit). 

 

“Laba Operasional Sebelum Pencadangan PermataBank mengalami pertumbuhan 

7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy), didukung oleh pertumbuhan 

pendapatan dengan terus mempertahankan kontrol yang kuat pada biaya. Namun 

demikian, Bank mencatatkan kerugian pada kuartal pertama mengingat Bank 

mengalokasikan beban pencadangan (provision expense) dalam jumlah yang 

signifikan. Beban pencadangan yang lebih tinggi ini merupakan langkah terencana 

yang diambil untuk meningkatkan kualitas aset Bank,” jelas Roy Arfandy – Direktur 
Utama PermataBank. Dibandingkan dengan kuartal IV tahun 2015, beban 

pencadangan turun 24%, sementara kerugian turun 46%. 

 

Sandeep Jain – Direktur Keuangan PermataBank menambahkan, “Total 

pendapatan operasional tumbuh 4% yoy menjadi Rp 2,17 triliun, didorong oleh 

peningkatan marjin bunga bersih, pertumbuhan pendapatan berbasis biaya (fee-

based income) yang kuat, serta tingginya kenaikan pendapatan Syariah sebesar 

13%. Pencapaian-pencapaian tersebut, bersama dengan rights issue senilai Rp 5,5 

triliun yang rencananya akan dilakukan di bulan Juni, akan memperkuat landasan 



 
  

 
 

pertumbuhan Bank.” 

 

Pendapatan Bunga Bersih tumbuh menjadi Rp 1,54 triliun dari Rp 1,50 triliun pada 

tahun sebelumnya, berkat penurunan biaya pendanaan yang didukung oleh 

peningkatan porsi giro dan tabungan (CASA), kendati mencatat penurunan kredit 

sebesar 6%. Pendapatan berbasis biaya tumbuh menjadi Rp 624 miliar dari Rp594 

miliar di tahun sebelumnya, terutama didorong oleh kinerja kegiatan treasury serta 

layanan investasi yang baik. Bank senantiasa mengelola biayanya secara disiplin 

dengan melakukan investasi berkelanjutan pada SDM, teknologi, jaringan dan 

cabang. Biaya operasional meningkat hanya 1% yoy, sehingga menghasilkan 

positive jaws sebesar 3% (pertumbuhan pendapatan sebesar 4% dikurangi 

pertumbuhan biaya sebesar 1%) dan membaiknya rasio biaya terhadap pendapatan 

(CIR) yang tercatat di angka 53%, dari 54% pada tahun sebelumnya. 

 

Mengingat kondisi perekonomian yang terus menurun secara keseluruhan, Bank 

mengalami tekanan portofolio yang signifikan, terutama sejak semester kedua 2015, 

dengan meningkatnya kredit bermasalah (NPL). Rasio NPL Gross dan Net masing-

masing naik menjadi 3,5% dan 1,8% per 31 Maret 2016, dari 1,6% dan 0,6% di 

tahun sebelumnya. Beban pencadangan naik 552% yoy menjadi Rp1,55 triliun. Hal 

ini menyebabkan dicatatkannya kerugian bersih sebesar Rp 376 miliar, 

dibandingkan dengan laba bersih senilai Rp 567 miliar setahun sebelumnya dan 

kerugian bersih senilai  Rp 691 miliar pada Kuartal IV 2015. Bank mencatatkan 

peningkatan beban pencadangan yang signifikan demi meningkatkan rasio 

pengamanan, memperbaiki kualitas aset, serta menempatkan Bank dalam posisi 

yang strategis untuk meraih pertumbuhan di masa depan, dengan catatan kondisi 

ekonomi makro semakin membaik. 

 

Sementara itu, Marjin Bunga Bersih meningkat menjadi 3,9% di kuartal pertama 

2016 dari 3,6% di tahun sebelumnya, berkat keberhasilan Bank meningkatkan 

komposisi CASA-nya dan memangkas pertumbuhan deposito yang relatif mahal. 

 

Total aset hingga 31 Maret 2016 mengalami penurunan sebesar 8% yoy menjadi Rp 



 
  

 
 

175 triliun, terutama didorong oleh penurunan kredit sebesar 6% yoy menjadi Rp 123 

triliun pada Maret 2016. 

 

Likuiditas tetap terjaga sehat dengan rasio loan-to-deposit (LDR) sebesar 90% di 

penghujung Maret 2016, dibandingkan dengan 89% di tahun sebelumnya. Bank 

berhasil mengurangi deposito berbiaya mahal sejalan dengan penurunan kredit demi 

mengelola LDR-nya dan di saat yang sama memperbaiki struktur pendanaannya 

dengan meningkatkan basis CASA-nya. Oleh karena itu, rasio CASA meningkat 

menjadi 38% pada Maret 2016 dibandingkan dengan 34% pada periode yang sama 

tahun sebelumnya. 

 

PermataBank secara berkesinambungan mempertahankan tingkat permodalan 

yang aman terhadap Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR - risk weighted assets) 

dan mengakhiri periode tersebut dengan rasio modal inti utama (Common Equity 

Tier 1 atau CET-1) sebesar 10,9% serta Rasio Kecukupan Modal (CAR) sebesar 

15,1%. Ekuitas pemegang saham tumbuh 5% yoy menjadi Rp 18,5 triliun pada akhir 

Maret 2016. Bank pun kini sedang dalam proses menyelesaikan rights issue senilai 

Rp 5,5 triliun pada paruh pertama 2016 seperti yang telah diumumkan sebelumnya, 

sambil menunggu persetujuan akhir Regulator. 

 

Roy Arfandy Direktur Utama PermataBank menegaskan, “Sebagaimana prediksi 

kami, PermataBank memandang 2016 sebagai periode yang penuh tantangan. 

Kami telah mengidentifikasi area mana saja yang perlu kami perbaiki dan 

menjalankan sejumlah rencana sesuai hasil analisis kami tersebut. Oleh karena itu, 

kami optimis bahwa kebijakan kami untuk meningkatkan kualitas aset, 

menumbuhkan aset secara selektif, memperkuat permodalan termasuk melalui 

rights issue yang kami rencanakan, serta mengendalikan biaya-biaya akan 

menopang kami untuk kembali menunjukkan kinerja yang lebih kuat dalam waktu 

yang akan datang.” 

 

 



 
  

 
 

Untuk informasi lebih lanjut hubungi: 

Richele Maramis Katharine Grace 

Head, Corporate Affairs  Head, Corporate Secretary 

P: +62 21 523 7788 

P: +62 21 523 7253 

caffairs@permatabank.co.id 

P: +62 21 523 7788 

P: +62 21 523 7244 

corporate.secretary@permatabank.co.id 

 

TENTANG PT BANK PERMATA Tbk 

PermataBank telah berkembang menjadi sebuah bank swasta utama yang 

menawarkan produk dan jasa inovatif serta komprehensif terutama disisi delivery 

channel-nya termasuk Internet Banking dan Mobile Banking. PermataBank memiliki 

visi menjadi Pelopor dalam memberikan solusi finansial yang inovatif. Melayani 

sekitar 2 juta nasabah di 62 kota di Indonesia, per Maret 2016 PermataBank 

memiliki 330 kantor cabang, 22 cabang bergerak (Mobile Branch), tiga payment 

point, 1.023 ATM dengan akses di lebih dari 100.000 ATM (VisaPlus, Visa Electron, 

MasterCard, Alto, ATM Bersama dan ATM Prima) dan jutaan ATM di seluruh dunia 

yang terhubung dengan jaringan Visa, Mastercard, Cirrus. Pengakuan terkini atas 

pencapaian PermataBank adalah SME Banking terbaik dan Proyek CRM terbaik 

dari The Asian Bankers, Indonesia Record Business untuk PermataKTA Speed dan 

9 Awards dari AsiaMoney 2015 Award sebagai the Best Overall Domestic Cash 

Management Services untuk kategori Small/Medium size. 

 

Untuk informasi lebih lanjut terkait PermataBank tersedia melalui website di 

http://www.permatabank.com 
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