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14 Juli 2020
14 - 27 Juli 2020
16 - 29 Juli 2020
29 Juli 2020
30 Juli 2020
30 Juli 2020
4 Agustus 2020

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI
DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PT BANK BUKOPIN TBK. (”PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN YANG MATERIAL SERTA
KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT BANK BUKOPIN TBK
Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang usaha Perbankan
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
Kantor Pusat:
Jl. MT Haryono Kav. 50-51
Jakarta 12770, Indonesia
Telepon : (021) 798 8266 Faksimili : (021) 798 0625
Situs: www.bukopin.co.id
E-mail : investor.relations@bukopin.co.id
Jaringan Kantor:
Perseroan memiliki 43 Kantor Cabang Perseroan yang berlokasi di Balikpapan, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banyuwangi, Batam, Bogor, Cilegon, Cirebon,
Denpasar, Jakarta, Jambi, Jember, Karawang, Kediri, Kupang, Madiun, Magelang, Makasar, Manado, Mataram, Medan, Padang, Palembang, Palu, Parepare, Pekanbaru,
Pontianak, Probolinggo, Purwokerto, Samarinda, Semarang, Sidoarjo, Solo, Sorong, Sukabumi, Surabaya, Tanjung Pinang, Tasikmalaya, Tegal, Yogyakarta.
176 Kantor Cabang Pembantu, 156 Kantor Kas dan 834 ATM

PENAWARAN UMUM TERBATAS V (”PUT V”) KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (”HMETD”)
Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas V (”PUT V”) dalam rangka menerbitkan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan atas sebesar 4.660.763.499 (empat miliar enam
ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham kelas B dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang akan ditawarkan
melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”). HMETD akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 10 Juli
2020 dimana setiap pemilik 5 (lima) saham lama Perseroan akan memperoleh 2 (dua) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham kelas B dengan membayar
harga pelaksanaan sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) per saham. Dengan asumsi seluruh HMETD dilaksanakan untuk membeli saham, maka Perseroan akan memperoleh dana
Rp838.937.429.820,- (delapan ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh Rupiah).
Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD ini merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan
perundangan yang berlaku. Saham tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap
HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.
KB Kookmin Bank Co., Ltd selaku Pemegang Saham Utama Perseroan melalui Surat Pernyataan tanggal 29 Juni 2020 telah menyatakan akan melaksanakan 1.025.200.000 (satu miliar dua puluh
lima juta dua ratus ribu) HMETD yang akan diperoleh berdasarkan porsi kepemilikannya dalam PUT V ini. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 9 April 2020, PT Bosowa Corporindo selaku
Pemegang Saham Utama Perseroan menyatakan akan melaksanakan 1.090.394.452 (satu miliar sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh dua) HMETD
miliknya dalam PUT V ini.
Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT V ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang
telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam sertifikat HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh
Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT V ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan
akan dipenuhi; (ii) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT V ini, maka kepada
pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masingmasing Pemegang Saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham, maka berdasarkan Perjanjian
Pembeli Siaga Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Bank Bukopin Tbk tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan
dengan KB Kookmin Bank Co., Ltd, maka KB Kookmin Bank Co., Ltd sebagai Pembeli Siaga wajib membeli sisa saham tersebut hingga terserap habis.
HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”). HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DILUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI
10 (SEPULUH) HARI KERJA SEJAK 14 JULI 2020 SAMPAI DENGAN 27 JULI 2020. PENCATATAN SAHAM BARU DALAM PMHMETD INI AKAN DILAKUKAN DI BEI PADA TANGGAL
14 JULI 2020. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 27 JULI 2020 SEHINGGA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL
TERSEBUT TIDAK AKAN BERLAKU LAGI.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM
PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HMETD AKAN MENGALAMI DILUSI MAKSIMUM SEBESAR 28,57% (DUA PULUH DELAPAN KOMA LIMA TUJUH PERSEN)
SETELAH PERIODE PELAKSANAAN HMETD.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. TIDAK ADA JAMINAN BAHWA PERSEROAN DAPAT MENAGIH KEMBALI SELURUH PENYALURAN KREDIT
DI MASA YANG AKAN DATANG. RISIKO-RISIKO USAHA PERSEROAN LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.
RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM PERSEROAN. MESKIPUN PERSEROAN TELAH MENCATATKAN SAHAMNYA
DI BEI, TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM
PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN
TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.
PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM (“SKS”), TETAPI SAHAM TERSEBUT AKAN
DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).
		
Pembeli Siaga

KB Kookmin Bank Co., Ltd
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2020

PT Bank Bukopin Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas
dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat No. 21131/DIR/XII/2019
tanggal 27 Desember 2019, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam 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. 32/2015").
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum sebagai pelaksanaan dari UndangUndang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, ditetapkan bahwa:
a. Jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung melalui
Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 3);
b. Pembelian saham oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah saham
bank yang tercatat di Bursa Efek (Pasal 4 ayat 1);
c. Bank hanya dapat mencatatkan saham Bank di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang
bersangkutan (Pasal 4 ayat 2);
d. Sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap
dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia (Pasal 4 ayat 3).
Ketentuan tersebut diatas adalah dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/
POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.
Dengan adanya saham baru Perseroan yang berasal dari PUT V ini sebanyak 4.660.763.499 (empat miliar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh
tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham, maka pemegang 1,00% (satu persen) saham Perseroan yang tidak dicatatkan adalah PT Bosowa
Corporindo dengan jumlah sebanyak 163.126.723 (seratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga) saham.
Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam PUT V ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data,
informasi atau material serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.
Sehubungan dengan PUT V ini, setiap pihak yang terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai
data yang tidak diungkapkan di dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan.
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam PUT V ini tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung
maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal (“UUPM”).
Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT V ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada
Pemegang Saham Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam
sertifikat HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak
melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT V ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi; (ii) bila jumlah seluruh
Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT V 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.
Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD ini merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di
BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, saham-saham tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk
hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).
Pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.
Seluruh saham baru yang dikeluarkan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.
PUT V INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU 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 V INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN
PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA ATAS NAMA HASIL PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU
PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP
UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM YANG BUKAN WARGA NEGARA
INDONESIA YANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARANYA DILARANG UNTUK MELAKSANAKAN HMETD,
MAKA PERSEROAN ATAU PIHAK YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN BERHAK UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PIHAK TERSEBUT UNTUK
MELAKSANAKAN PEMBELIAN SAHAM BERDASARKAN HMETD YANG DIMILIKINYA.
PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI
INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.
PUT V INI MENJADI EFEKTIF SETELAH MENDAPATKAN PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK DIMANA RENCANA PERSEROAN ATAS PUT V
TELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (‘’RUPSLB”) PADA TANGGAL 24 OKTOBER 2019.
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DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN
Dalam Prospektus ini, kecuali apabila kalimatnya menyatakan lain, kata-kata sebagaimana disebutkan di bawah memiliki arti
sebagai berikut:
”Afiliasi”

:

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 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 2 (dua) Perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota
Direksi atau Komisaris yang sama;
d. hubungan antara Perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak
langsung,mengendalikan atau dikendalikan oleh Perusahaan tersebut;
e. hubungan antara 2 (dua) Perusahaan yang dikendalikan, baik langsung
maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
f. hubungan antara Perusahaan dan pemegang saham utama.

“Aset Produktif”

:

Penyediaan dana Bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat
berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat
berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverserepurchase agreement),
tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk
penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

“ALCO”

:

Asset and Liabilities Committee, yaitu komite yang merupakan kumpulan dari para
pengambil keputusan di bidang pengelolaan aset dan liabilitas, yang diketuai oleh
Direktur Utama dan bertugas menyusun strategi aset dan liabilitas.

“ATM”

:

Anjungan Tunai Mandiri (Automated Teller Machine) yaitu mesin elektronik yang
dapat menggunakan fungsi teller seperti penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo
dan pemindahbukuan.

“ATMR”

:

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko besar yaitu jumlah aset yang telah dibobot sesuai
dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, untuk digunakan sebagai penyebut
(pembagi) dalam menghitung Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy
Ratio/CAR).

“Anggota Bursa”

:

Perusahaan Efek yang telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa untuk
menggunakan sistem dan/atau sarana BEI dalam rangka melakukan kegiatan
perdagangan efek di BEI sesuai dengan peraturan BEI.

”BAE”

:

Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk
melaksanakan administrasi saham dalam PUT V, dalam hal ini PT Datindo Entrycom
yang berkedudukan di Jakarta.

“Bank Kustodian”

:

Bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa
penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Pasar Modal.

”BEI atau
Indonesia”

Bursa

Efek :

PT Bursa Efek Indonesia, tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

“BI”

:

Bank Indonesia.

“BLBI”

:

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

“BMPK”

:

Batas Maksimum Pemberian Kredit.

“Bosowa”

:

PT Bosowa Corporindo.

iii

“BPPN”

:

“Bufin”

:

Badan Penyehatan Perbankan Nasional yaitu badan khusus yang didirikan dalam
rangka penyehatan perbankan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Perbankan.
Bukopin Finance.

“BULOG”

:

Badan Urusan Logistik atau penggantinya yaitu Perum Bulog.

“BUMD”

:

Badan Usaha Milik Daerah.

“BUMN”

:

Badan Usaha Milik Negara.

“CAR”

:

Capital Adequacy Ratio, yaitu rasio tingkat kecukupan modal bank yang dihitung dari
jumlah modal bank, yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dibagi jumlah
ATMR.

“Coverage Ratio”

:

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya.

“DPK”

:

Dana Pihak Ketiga.

”DPS”

:

Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang dibuat, disusun, dan diadministrasikan
oleh BAE yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek
dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang
Rekening kepada KSEI.

“Entitas Anak”

:

Perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas
berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia yang saham-sahamnya dimiliki
secara langsung oleh Perseroan dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaanperusahaan tersebut lebih dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan
dalam perusahaan-perusahaan tersebut dan laporan keuangannya dikonsolidasikan
ke dalam laporan keuangan Perseroan, yang dalam hal ini meliputi: PT Bank Syariah
Bukopin dan PT Bukopin Finance.

“Fee Based Income”

:

Terdiri dari provisi dan komisi selain provisi dan komisi atas kredit yang diberikan,
keuntungan selisih kurs - neto, dan pendapatan operasional lainnya.

“FPPS”

:

Formulir Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PUT V.

”FPPS Tambahan”

:

Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dalam rangka PUT V, 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 V.

“GCG”

:

Good Corporate Governance.

“GWM”

:

Giro Wajib Minimum adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh
Perseroan yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana
pihak ketiga Perseroan.

”Harga Pelaksanaan”

:

Harga yang harus dibayarkan dalam PUT V untuk melaksanakan haknya menjadi 1
(satu) Saham Baru, yaitu sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) per
saham.

”Hari Bank”

:

Hari dimana Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar
bank.

”Hari Bursa”

:

Hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan
ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.

”Hari Kalender”

:

Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender masehi tanpa kecuali,
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termasuk Sabtu dan Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu
oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan
oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
”Hari Kerja”

:

Hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia.

”HMETD”

:

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu hak yang merupakan hak yang melekat
pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli
saham baru Perseroan dalam rangka HMETD.

“IAPI”

:

Institut Akuntan Publik Indonesia.

“Keterbukaan Informasi”

:

Informasi Kepada Para Pemegang Saham Perseroan Sehubungan Dengan
Penawaran Umum Terbatas V Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang
diumumkan Perseroan dalam website Perseroan dan website Bursa Efek Indonesia
pada tanggal 2 Juli 2020.

“Kredit Yang Diberikan”

:

Kredit yang diberikan setelah dikurangi pendapatan yang ditangguhkan, kecuali
dinyatakan lain.

“KSEI”

:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

“Kustodian”

:

Pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek
serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan
transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai
dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank
Kustodian.

“KOPELINDO”

:

Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia.

“LDR”

:

Loan to Deposit Ratio, yaitu rasio jumlah kredit yang diberikan terhadap Dana Pihak
Ketiga berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

“Masyarakat“

:

Perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga
negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik
yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat
tinggal atau berkedudukan hukum di luar Indonesia.

“Menkumham RI”

:

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

“Modal Inti (Tier 1)”

:

Modal bank yang teridiri dari modal inti utama (common Equity Tier 1) yang
mencakup modal disetor, cadangan tambahan modal (disclosed reserve) dan modal
inti tambahan (Additional Tier 1) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.
11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal
Minimum Bank Umum.

“Modal Pelengkap (Tier 2)”

:

Modal pelengkap bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK
No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan
Modal Minimum Bank Umum.

“NIM”

:

Net Interest Margin yaitu marjin pendapatan bunga bersih yang merupakan
pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata aset produktif.

“NPL”

:

Non Performing Loan yang berarti kredit yang bermasalah, meliputi kolektibilitas
kurang lancar, diragukan dan macet sebagaimana diatur dalam peraturan BI.

“Otoritas Jasa Keuangan”
atau “OJK”

:

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 No. 21 Tahun 2011
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tentang Otoritas Jasa Keuangan.
“Payment Point”

: Kegiatan pelayanan pembayaran melalui kerjasama antara Perseroan dengan pihak
lain yang merupakan nasabah Perseroan.

“PDN”

:

Posisi Devisa Neto, yaitu angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut
untuk jumlah dari: (i) selisih bersih antara aset dan pasiva dalam neraca untuk setiap
valuta asing; ditambah dengan (ii) selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang
merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap
valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.

“Pembeli Siaga”

:

berarti pembeli sisa saham, dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian
Pembeli Siaga Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu PT Bank Bukopin Tbk tanggal 29 Juni 2020, yang dalam hal ini
adalah KB Kookmin Bank Co., Ltd yang akan membeli sisa saham yang tidak
terserap oleh pemegang saham lainnya hingga habis.

“Pemegang Saham Utama”

:

Pemegang Saham Utama yaitu PT Bosowa Corporindo dan KB Kookmin Bank Co.,
Ltd.

”Pemegang Rekening”

:

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 perundang-undangan di bidang pasar modal.

”Pemerintah”

:

Pemerintah Negara Republik Indonesia.

”Penawaran Umum
Terbatas V atau PUT V”

:

Kegiatan penawaran sebesar 4.660.763.499 (empat miliar enam ratus enam puluh
juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) Saham
Biasa baru (”Saham Baru”) dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) dengan
Harga Pelaksanaan sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) per saham,
sehingga jumlah dana yang diperoleh dari PUT V dalam rangka penerbitan HMETD
seluruhnya berjumlah Rp838.937.429.820,- (delapan ratus tiga puluh delapan miliar
sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan
ratus dua puluh Rupiah).
Pemegang 1,00% (satu persen) saham Perseroan yang tidak dicatatkan adalah PT
Bosowa Corporindo dengan jumlah menjadi 163.126.723 (seratus enam puluh tiga
juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga) saham.
Setiap pemegang 5 (lima) saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Juli 2020 berhak atas 2 (dua)
HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak membeli sebanyak 1 (satu) Saham
Baru yang ditawarkan dalam PUT V. Setiap saham harus dibayar penuh pada saat
mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham.
Saham dari PUT V memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk
hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD
dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).

“Peraturan KSEI”

:

Peraturan KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 tentang Jasa
Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh OJK sesuai dengan surat
keputusan Bapepam dan LK No. S-6953/BL/2012 tanggal 6 Juni 2012 perihal
Persetujuan atas rancangan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, berikut
perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya, dan/atau
perubahan-perubahannya di kemudian hari.

“Periode Perdagangan”

:

Periode dimana Pemegang Saham dan/atau pemegang HMETD dapat menjual atau
mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta melaksanakan HMETD yang dimilikinya.

“Pernyataan Efektif”

:

Telah diterimanya surat dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK oleh
Perseroan yang memberitahukan bahwa OJK tidak memerlukan informasi tambahan
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dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut secara tertulis terhadap Pernyataan
Pendaftaran yang telah disampaikan oleh Perseroan dalam rangka HMETD.
“Perjanjian Pengelolaan
Administrasi Saham”

:

berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka PMHMETD
No. 12 tanggal 13 Desember 2019, addendum Akta No. 13 tanggal 22 Januari 2020
dan addendum Akta No. 09 tanggal 29 April 2020 ketiganya dibuat dihadapan Dr.
Yurisa Martanti, SH., MH., Notaris di Jakarta.

“Pernyataan Pendaftaran”

:

Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 19 UUPM
juncto Peraturan OJK No. 32/2015, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh
Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat
termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulanpembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.

“Perseroan”

:

PT Bank Bukopin Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan
berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang
melakukan HMETD.

“Perusahaan Efek”

:

Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara
Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

“PPA”

:

Penyisihan Penghapusan Aset, adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar
persentase tertentu dari baki debet berdasarkan penggolongan kualitas aset
produktif (Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, Macet),
sesuai ketentuan BI.

“POJK No. 32/2014”

:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

“POJK No. 30/2015”

:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi
Hasil Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

“POJK No. 32/2015”

:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan
Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu.

“POJK No. 33/2015”

:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2015 Tentang Bentuk Dan Isi
Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

“Prospektus”

:

Dokumen penawaran sebagaimana didefiniksikan dalam Pasal 1 angka 26 UUPM.

“PSAK”

:

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

“Rasio NPL”

:

Kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet berdasarkan ketentuan
penggolongan kolektibilitas yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Rekening Efek”

:

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 saham dengan Perusahaan Efek
atau Bank Kustodian.

“RUPS”

:

Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham
Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran
dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

“RUPSLB”

:

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diselenggarakan sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
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“Saham HMETD”

:

Seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD yang merupakan saham baru yang
diperoleh oleh pemegang HMETD dalam PMHMETD yaitu sebesar 4.660.763.499
(empat miliar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat
ratus sembilan puluh sembilan) saham baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus
Rupiah) per saham.

“Saham Lama”

:

Saham biasa atas nama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh
Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.

“SBHMETD”

:

Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau
sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada pemegang saham yang
membuktikan hak memesan efek terlebih dahulu, yang dapat diperdagangkan
selama Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD.

“SBI”

:

Sertifikat Bank Indonesia, yaitu surat berharga atas unjuk dalam Rupiah yang
diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek
dengan sistem diskonto.

“TERP”

:

Theoritical Ex-Right Price atau Harga Pasar Teoritis.

“Undang-Undang
Perbankan”

:

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 10
Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan.

“UUPM”

:

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal,
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 46 Tahun 1995 Tambahan No. 3608,
berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya atau
pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari.

“UUPT”

:

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan
Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007 Tambahan No.
4756, berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya atau
pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari.

“Usaha Kecil”

:

Usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
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RINGKASAN PROSPEKTUS
Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting menurut Perseroan yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk
laporan keuangan konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan risiko usaha, yang seluruhnya
tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini diambil atau bersumber
dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah, serta disajikan sesuai dengan
standar akuntansi keuangan di Indonesia yang diterapkan secara konsisten.
Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini dilakukan pada
tingkat konsolidasian.
Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo-saldo dan jumlah-jumlah, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam
miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan
tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan
dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, semata-mata disebabkan oleh faktor pembulatan.
1.

Keterangan tentang HMETD

Jenis Penawaran
Jumlah Saham PMHMETD

:
:

Nilai Nominal
Harga Pelaksanaan HMETD
Nilai Emisi atas Pelaksanaan
HMETD

:
:
:

Rasio HMETD
Dilusi Kepemilikan

:
:

Pencatatan

:

HMETD
Sebesar 4.660.763.499 (empat miliar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus enam
puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham
Rp100,- (seratus Rupiah)
Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah)
Rp838.937.429.820,- (delapan ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tiga
puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh
Rupiah)
5 (lima) saham lama akan memperoleh 2 (dua) HMETD
Sebesar 28,57% (dua puluh delapan koma lima tujuh persen) dengan asumsi
seluruh HMETD dilaksanakan
PT Bursa Efek Indonesia

Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD ini merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari
portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, saham-saham tersebut
memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang
telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).
Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT V ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisa Saham
Baru akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan
pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam sertifikat HMETD secara proporsional dengan ketentuan:
(i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh
saham yang ditawarkan dalam PUT V ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi; (ii) bila jumlah
seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang
ditawarkan dalam PUT V 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. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan,
masih terdapat sisa saham, maka berdasarkan Perjanjian Pembeli Siaga Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Bank Bukopin Tbk tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara
Perseroan dengan KB Kookmin Bank Co., Ltd, maka KB Kookmin Bank Co., Ltd sebagai Pembeli Siaga wajib membeli sisa
saham tersebut hingga terserap habis. Rencana KB Kookmin Bank Co., Ltd untuk melaksanakan 1.025.200.000 (satu miliar
dua puluh lima juta dua ratus ribu) HMETD yang akan diperoleh berdasarkan porsi kepemilikannya dalam PUT V ini dan
mengambil bagian atas sisa Saham Baru setelah alokasi pemesanan saham tambahan, dalam kedudukannya sebagai
pembeli siaga, pada harga pelaksanaan sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) per saham adalah dalam rangka
pengambilalihan Perseroan untuk memiliki sampai dengan 67% seluruh saham yang akan diterbitkan Perseroan secara
bertahap melalui serangkaian transaksi, dimana PUT V merupakan salah satu dari serangkaian transaksi pengambilalihan
Perseroan tersebut.
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2.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Terakhir

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 31 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro
Administrasi Efek melalui surat DE/IV/2020-3133, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah
sebagai berikut :

Keterangan
Modal Dasar
Saham Seri A
Saham Seri B
Modal ditempatkan dan disetor Penuh
Saham Seri A
1.
PT Bosowa Corporindo (BOSOWA)
2.
KB Kookmin Bank, Co,. Ltd.
3.
Negara Republik Indonesia
Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia
4.
(KOPELINDO)
5.
Masyarakat dengan Kepemilikan dibawah 5%
Saham Seri B
1.
PT Bosowa Corporindo (BOSOWA)
2.
KB Kookmin Bank, Co., Ltd.
3.
Negara Republik Indonesia
Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia
4.
(KOPELINDO)
5.
Masyarakat dengan Kepemilikan dibawah 5%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel
3.

Nilai nominal Jenis Kelas A Rp10.000,- per
saham
Nilai nominal Jenis Kelas B Rp100,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nominal (Rp)
22.887.540.178
2.500.000.000.000
21.337.978
213.379.780.000
22.866.202.200
2.286.620.220.000
21.337.978
6.118.188
4.736.255

213.379.780.000
61.181.880.000
47.362.550.000

10.483.535
11.630.570.770
2.719.867.942
2.563.000.000
1.034.232.376

104.835.350.000
1.163.057.077.000
271.986.794.200
256.300.000.000
103.423.237.600

598.392.774

59.839.277.400

4.715.077.678
11.651.908.748
11.235.631.430

471.507.767.800
1.376.436.857.000
1.123.563.143.000

%

0,05
0,04
0,09
23,34
22,00
8,88
5,14
40,46
100,00

Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas

Sesuai dengan Rencana Bisnis Perseroan yang telah disampaikan kepada OJK, pengembangan bisnis Perseroan hingga
tahun 2022 fokus pada segmen bisnis Retail, yang terdiri dari segmen Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) serta
individual atau segmen Konsumer. Perseroan berencana melanjutkan ekspansi dengan komposisi 67% pada segmen Retail
dan 33% pada segmen Komersial sebagai penyeimbang, serta secara simultan melakukan peningkatan kualitas aset secara
keseluruhan.
Adapun proporsi penggunaan dana hasil PUT V setelah dikurangi dengan biaya emisi, diperkirakan sebagai berikut :
No
1
2

Rencana Bisnis
Pengembangan bisnis segmen Konsumer
Pengembangan bisnis segmen UMKM

Perkiraan Penggunaan Dana PUT V (%)
40%
60%

Sesuai dengan Rencana Bisnis Bank yang telah disampaikan kepada OJK, pengembangan bisnis Perseroan hingga tahun
2022 fokus pada segmen bisnis Retail, yang terdiri dari segmen Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) serta individual
atau segmen Konsumer. Perseroan akan menyalurkan dana PUT V untuk menyalurkan kredit UMKM dan Scheme Based
Financing (Flexy Product) dan penyaluran kredit konsumer yang menjadi fokus utama Bank. Selain untuk penyaluran kredit,
dana PUT V akan digunakan untuk pengembangan IT yang mendukung pengembangan bisnis konsumer dan UMKM serta
pengembangan jaringan distribusi (outlet) untuk menjangkau new market yang potensial yang selama ini belum tersentuh
oleh Bank.
Realisasi proporsi penggunaan dana dapat mengalami penyesuaian sejalan dengan perkembangan bisnis dan strategi
Perseroan terutama dalam jangka pendek dan menengah.
Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil PUT V dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.
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4.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan
2018 yang tercantum dalam Prospektus ini telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (“RSM
Indonesia”), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (”IAPI”),
dengan opini audit tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal tentang kondisi ekonomi karena dampak
pendemi virus corona dan paragraph hal-hal lain. Laporan audit RSM Indonesia tersebut ditandatangani oleh Dedy Sukrisnadi
(Rekan pada RSM Indonesia dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0645).
(dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember
Keterangan
2019
2018
Jumlah Aset
100.264
95.644
Jumlah Liabilitas
91.359
87.049
Jumlah Ekuitas
8.905
8.594
Pendapatan Bunga dan Syariah – neto
2.015
2.593
Pendapatan Operasional Lainnya
784
784
Laba Operasional
96
145
Laba Tahun Berjalan
217
190
Rasio Kecukupan Modal (CAR) dengan Memperhitungkan Risiko Kredit,
12,59%
13,41%
Risiko Pasar, dan Risiko Operasional
Rasio Kredit Bermasalah terhadap Kredit yang Diberikan – neto
4,45%
4,75%
Imbal Hasil Aset (ROA)
0,13%
0,22%
Imbal Hasil Ekuitas (ROE)
3,17%
2,95%
Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)
98,98%
98,41%
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset
7,13%
6,46%
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas
80,24%
71,93%
Giro Wajib Minimum (GWM):
GWM Utama Rupiah
6,02%
6,52%
PLM (d/h GWM Sekunder)
5,44%
9,62%
5.

Risiko Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko usaha. Ruang lingkup usaha
Perseroan sebagai bank diantaranya meliputi kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pemberian produk dan jasa-jasa
perbankan lainnya termasuk pemberian kredit. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengakibatkan timbulnya
dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan.
Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko yang material bagi Perseroan yang diperkirakan
dapat mempengaruhi kinerja Perseroan secara umum sebagai berikut:
A. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan
1. Risiko Kredit
B. Risiko Terkait Dengan Kegiatan Usaha Perseroan Yang Bersifat Material
1. Risiko Operasional
2. Risiko Pasar Terkait Perubahan Suku Bunga dan Nilai Tukar
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Stratejik
5. Risiko Reputasi
6. Risiko Kepatuhan
7. Risiko Pada Entitas Anak dan Penyertaan
C. Risiko Umum
1. Risiko Hukum
2. Risiko Terhadap Perubahan Kondisi Ekonomi Makro
3. Risiko Yang Berkaitan Dengan Bank Secara Umum
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D. Risiko Investasi Bagi Investor
a. Risiko Saham yang Ditawarkan Tidak Likuid
b. Harga Saham yang Ditawarkan Berfluktuasi
Penjelasan atas risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.
6. Kegiatan Usaha
Kegiatan usaha perseroan mencakup 3 besar layanan yaitu Kredit, Dana dan produk/layanan yang menghasilkan Fee Based
Income (FBI). Kegiatan usaha Kredit terbagi atas Segmen Retail (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Konsumer)
dan Segmen Komersial. Untuk kegiatan usaha Dana meliputi Segmen Retail dan Komersial. Produk/Layanan yang
menghasilkan FBI dilakukan oleh unit bisnis Retail, International Banking, Treasury, Kartu Kredit dan unit
Layanan/Operasional. Semua kegiatan usaha Perseroan ini disiapkan dalam rangka untuk melayani kebutuhan nasabah dan
dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Perseroan.
Gambaran atas kegiatan usaha Perseroan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:
Kredit
a.

Kredit Retail

Perseroan mengandalkan Kredit Retail sebagai penggerak dalam kegiatan usaha Perseroan yang terdiri dari kredit UMKM
dan Kredit Konsumer. Komposisi Kredit Retail ini terus mengalami pertumbuhan sebagai upaya penyeimbangan penyaluran
kredit kepada debitur besar. Pola penyaluran berfokus pada kredit dengan ATMR/capital charge rendah serta segmen bisnis
unggulan yang memiliki kinerja dan prospek yang baik, serta memiliki hubungan kerja yang berkesinambungan, dengan
penguatan proses bisnis internal pada first line of defense yaitu peningkatan independensi fungsi analis kredit guna
meningkatkan kualitas penyaluran kredit, disamping proses bisnis yang cepat dan perangkat kredit yang mumpuni dengan
penerapan Credit Factory.
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
Perseroan senantiasa meningkatkan kemudahan akses pelayanan perbankan bagi UMKM guna pengembangan usaha
mereka melalui Aliansi Strategis yang dimiliki Perseroan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD,
Koperasi, dan Swasta. Kegiatan Aliansi Strategis diharapkan mampu lebih mengoptimalkan hubungan antara UMKM dengan
Perseroan melalui perantara pihak ketiga, antara lain dengan melakukan pembiayaan closed system Inti Plasma atau pola
Cross Selling atau Value Chain di sektor komoditas pangan maupun segmen bisnis unggulan lainnya mulai dari hulu hingga
ke hilir, terutama pada kelapa sawit. Perseroan juga ikut serta sebagai bank pelaksana dalam program-program
pemberdayaan UKM yang dicanangkan oleh Pemerintah seperti program JARING dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain
itu kegiatan pembiayaan yang dilakukan berdasarkan pendekatan Business to Business (B2B) yang bertujuan untuk
memudahkan dalam menjual produk-produk mikro sesuai dengan kebutuhan nasabah di berbagai daerah melalui mitra
koperasi atau swamitra. Swamitra adalah bentuk kerjasama atau kemitraan antara Bank Bukopin dengan Koperasi untuk
mengembangkan serta memodernisasi Usaha Simpan Pinjam (USP) melalui pemanfaatan jaringan teknologi (network) dan
dukungan sistem manajemen, sehingga USP memiliki kemampuan pelayanan transaksi keuangan yang lebih luas dengan
tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kredit Swamitra dilakukan dengan skema two steps loan
sehingga risiko yang ada lebih rendah. Penyaluran Kredit UKM ini dibatasi untuk plafond kredit maksimal sebesar Rp15 Miliar
dengan harapan untuk penciptaan data based dan penyebaran risiko kredit. Semua kantor cabang Perseroan fokus pada
penyaluran kredit ini.
Konsumer
Kredit Konsumer untuk bisnis konsumer lebih ditekankan kepada pembiayaan dengan sumber pengembalian dari fixed
income untuk pemenuhan kebutuhan nasabah seperti rumah, kendaraan ataupun untuk keperluan serba guna. Kegiatan
bisnis konsumer ini difokuskan pada 3 produk yaitu Produk KPR (Kredit Pemilikan Rumah), KPM (Kredit Pemilikan Mobil)
dengan joint financing dengan perusahaan anak dan KSG (Kredit Serba Guna). Proses bisnis untuk kredit konsumer ini
menggunakan sistem ban berjalan (E-flow) sebagai jaminan percepatan dan kehandalan pelayanan atas permohonan kredit
konsumer. Dalam kredit konsumer ini juga terdapat kegiatan yang berhubungan dengan bisnis Kartu Kredit sebagai upaya
pelayanan untuk kemudahan transaksi di era globalisasi. Selain itu, pembiayaan konsumer juga fokus pada pembiayaan PNS
aktif di lingkungan Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota, dan kepada koperasi-koperasi besar sebagai mitra channeling kredit
kepada pensiunan, kredit Pemilikan Rumah Program Pemerintah, Direct Loan (Pinjaman Langsung) Kredit Pegawai Aktif,
Kredit Masa Pra Pensiun dan Kredit Pensiunan.
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b.

Kredit Komersial

Kredit Komesial bagi Perseroan berfungsi sebagai penyeimbang atas kredit retail. Kredit Komersial difokuskan kepada debitur
besar (plafond kredit diatas Rp15 miliar) yang terbukti aman dan mampu memberikan keuntungan bagi Perseroan. Kredit
Komersial ini fokus pada kredit modal kerja dan investasi untuk sektor-sektor usaha tertentu yang telah ditentukan.
Dana
a.

Retail

Target utama dari kegiatan usaha funding konsumer adalah melakukan peningkatan pengelolaan kepada nasabah mass,
mass affluent dan affluent, menciptakan struktur dana dengan komposisi dana murah yang stabil, meningkatkan kelekatan
nasabah atas kepemilikan produk sebanyak 4 (empat) produk bagi nasabah aktif yang terdiri dari produk dana, produk kredit
konsumtif, Wealth Management dan layanan perbankan digital serta melakukan kerjasama bisnis dengan Perusahaan
asuransi melalui pemasaran produk wealth management dalam rangka meningkatkan pertumbuhan feebased income.
Kegiatan bisnis funding konsumer juga didukung oleh program-program pemasaran yang dikemas dalam sebuah
perencanaan komunikasi pemasaran yang terpadu yang tidak hanya bertujuan penjualan produk namun juga berdampak
positif untuk membangun citra Perusahaan. Sedangkan target utama dari kegiatan usaha funding UMKM adalah
meningkatkan pengelolaan Nasabah Badan Usaha dari hulu (Kantor Pusat) ke hilir (anak Perusahaan) baik melalui kerjasama
bisnis ataupun pengelolaan dana murah serta meningkatkan pertumbuhan DPK dengan memfokuskan penjualan produk dana
yang berbasis CASA.
b.

Komersial

Bisnis Dana Komersial diharapkan menjadi salah satu penopang peningkatan sumber dana masyarakat Perseroan. Bisnis
dana komersial memiliki target market utama pada dana-dana perusahaan-perusahaan pemerintah pusat (seperti dana
Badan Layanan Umum dibawah Kementerian), pemerintah DKI, BUMN dan Swasta nasional. Produk dan layanan dana
umumnya berbentuk giro dan deposito dan dikemas dalam sebuah layanan yang terintegrasi seperti cash management.
Fee Based Income
Kegiatan FBI Perseroan bersumber dari aktivitas public services, treasury, trade finance, bank garansi, jasa keagenan dengan
peningkatan layanan fasilitas E-Banking, cash management, fee kartu kredit, jasa kustodian, jasa manajemen pengelolaan &
IT Swamitra dan public utilities. Sedangkan, fee based income yang berasal dari UMKM berasal dari pemasaran Bank
Garansi, produk Trade Finance dan turunannya (Flexy Bill), Bukopin Cash Management, jasa manajemen pengelolaan & IT
Swamitra serta Branchless Banking. Seiring dengan semakin berkembangnya layanan perbankan, Perseroan juga mulai
melayani penjualan produk-produk berbasis investasi dan wealth management. Untuk kedepannya, Perseroan berharap
layanan produk ini juga bisa memberikan kontribusi positif untuk peningkatan fee-based income Perseroan.
Penjelasan atas kegiatan usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.
7. Kebijakan Dividen
Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh termasuk saham baru dalam rangka PUT V ini
mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal yang satu dengan yang lain, termasuk hak atas dividen.
Pembayaran dividen dilakukan berdasarkan pada laba positif tahun buku 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, dan 2016, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) atas rekomendasi Direksi dan Dewan
Komisaris. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, apabila Perseroan membukukan laba bersih pada setiap
tahun buku, maka Perseroan dapat membagikan dividen kepada Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Direksi
dan Dewan Komisaris dengan persetujuan RUPS. Perseroan tidak menjamin dapat membagikan dividen kepada pemegang
saham setiap tahun.
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Berikut ini riwayat pembayaran dividen Perseroan setelah Penawaran Saham Perdana Perseroan:
DAFTAR PERINCIAN PEMBAGIAN CASH DIVIDEN TUNAI TAHUN 2006 - 2019
KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
No.

Tahun Buku

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Jumlah
(Rp Miliar)
126
187
111
181
172
221
249
279
217
288
326
-

Persentase
(%)
40,00
50,00
30,00
50,00
35,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
-

Dividen per Saham
(Rp)
22,4
32,8
19,4
30,1
27,7
27,8
31,3
30,7
23,9
31,7
35,9
-

Tanggal Pembayaran
29 Juni 2007
1 Juli 2008
6 Juli 2009
1 Juni 2010
4 Juli 2011
4 Juli 2012
24 Juli 2013
4 Juli 2014
1 Juli 2015
1 Juni 2016
9 Juni 2017
-

Dengan memperhatikan kebutuhan modal dan pengembangan bisnis Perseroan di masa mendatang, serta sesuai dengan
persetujuan pemegang saham melalui RUPS, Perseroan tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2017, 2018 dan 2019,
sebagaimana tertuang pada Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada Akta No. 21 tanggal 22 Mei 2018, Akta
No. 14 tanggal 22 Mei 2019, dan Akta No. 06 tanggal 18 Juni 2020.
Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) dari pihak ketiga
dalam rangka pembagian dividen yang dilakukan oleh Entitas Anak, dengan catatan bahwa:
-

Bufin harus meminta persetujuan kreditur untuk membagikan dividen lebih dari 50% (lima puluh persen) dari laba bersih
Bufin untuk setiap tahun buku berjalan.

Penjelasan mengenai Kebijakan Dividen Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.
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I. PENAWARAN UMUM
Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas V (”PUT V”) dalam rangka menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu (“HMETD”) kepada para pemegang saham Perseroan atas sebesar 4.660.763.499 (empat miliar enam ratus enam
puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham kelas B dengan nilai nominal Rp100,(seratus Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(“PMHMETD”). HMETD akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan pada tanggal 10 Juli 2020 dimana setiap pemilik 5 (lima) saham lama Perseroan akan memperoleh 2 (dua)
HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham Kelas B dengan membayar harga
pelaksanaan sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) per saham, dengan asumsi seluruh HMETD dilaksanakan
untuk membeli saham maka Perseroan akan memperoleh dana Rp838.937.429.820,- (delapan ratus tiga puluh delapan miliar
sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh Rupiah).
Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD ini merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari
portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, saham-saham tersebut
memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang
telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).
KB Kookmin Bank Co., Ltd selaku Pemegang Saham Utama Perseroan melalui Surat Pernyataan tanggal 29 Juni 2020 telah
menyatakan akan melaksanakan 1.025.200.000 (satu miliar dua puluh lima juta dua ratus ribu) HMETD yang akan diperoleh
berdasarkan porsi kepemilikannya dalam PUT V ini. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 9 April 2020, PT Bosowa
Corporindo selaku Pemegang Saham Utama Perseroan menyatakan akan melaksanakan 1.090.394.452 (satu miliar sembilan
puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh dua) HMETD miliknya dalam PUT V ini.
Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT V ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisa Saham Baru
akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan
pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam sertifikat HMETD secara proporsional dengan ketentuan:
(i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh
saham yang ditawarkan dalam PUT V ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi; (ii) bila jumlah
seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang
ditawarkan dalam PUT V 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. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan,
masih terdapat sisa saham, maka berdasarkan Perjanjian Pembeli Siaga Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Bank Bukopin Tbk tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara
Perseroan dengan KB Kookmin Bank Co., Ltd, maka KB Kookmin Bank Co., Ltd sebagai Pembeli Siaga wajib membeli sisa
saham tersebut hingga terserap habis. Rencana KB Kookmin Bank Co., Ltd untuk melaksanakan 1.025.200.000 (satu miliar
dua puluh lima juta dua ratus ribu) HMETD yang akan diperoleh berdasarkan porsi kepemilikannya dalam PUT V ini dan
mengambil bagian atas sisa Saham Baru setelah alokasi pemesanan saham tambahan, dalam kedudukannya sebagai
pembeli siaga, pada harga pelaksanaan sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) per saham adalah dalam rangka
pengambilalihan Perseroan untuk memiliki sampai dengan 67% seluruh saham yang akan diterbitkan Perseroan secara
bertahap melalui serangkaian transaksi, dimana PUT V merupakan salah satu dari serangkaian transaksi pengambilalihan
Perseroan tersebut.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. TIDAK ADA JAMINAN BAHWA
PERSEROAN DAPAT MENAGIH KEMBALI SELURUH PENYALURAN KREDIT YANG TELAH DILAKUKANNYA DI
MASA YANG AKAN DATANG.
RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DIUNGKAPKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.
RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM
PERSEROAN. MESKIPUN PERSEROAN TELAH MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI TIDAK ADA JAMINAN
BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA
TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU
YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN
TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS
SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.
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KETERANGAN TENTANG KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Dalam rangka pelaksanaan PUT V sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. 32/POJK.04/2014, Perseroan telah
melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 24 Oktober 2019 dengan keputusan sebagaimana termuat
dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 25 Tanggal 24 Oktober 2019 dibuat oleh
Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H. Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan melalui surat kabar Investor Daily, situs Bursa Efek
Indonesia dan situs Perseroan (www.bukopin.co.id), seluruhnya telah dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2019, diantaranya
mengenai Persetujuan Pelaksanaan PUT V dengan poin sebagai berikut:
1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan PUT V dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu,
dengan menerbitkan Saham Biasa Kelas B sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari jumlah saham yang
ditempatkan dan disetor yaitu sejumlah 11.651.908.748 (sebelas miliar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus
delapan ribu tujuh ratus empat puluh delapan) saham, sehingga jumlah Saham Kelas B yang akan diterbitkan sebanyakbanyaknya 4.660.763.499 (empat miliar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga empat ratus sembilan
puluh sembilan) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.
2. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas V sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sehubungan dengan hasil pelaksanaan PUT V, maka rapat in :
a. Menyetujui perubahan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Peningkatan Modal
ditempatkan dan modal disetor Perseroan.
b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk
menyatakan dalam Akta Notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia serta mendaftarkannya dalam daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.
KETERANGAN TENTANG PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
Jenis Penawaran
Jumlah Saham PMHMETD

:
:

Nilai Nominal
Harga Pelaksanaan HMETD
Nilai Emisi atas Pelaksanaan
HMETD

:
:
:

Rasio HMETD
Dilusi Kepemilikan

:
:

Pencatatan

:

HMETD
Sebesar 4.660.763.499 (empat miliar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus
enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham
Rp100,- (seratus Rupiah)
Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah)
Rp838.937.429.820,- (delapan ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tiga
puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh
Rupiah)
5 (lima) saham lama akan memperoleh 2 (dua) HMETD
Sebesar 28,57% (dua puluh delapan koma lima tujuh persen) dengan asumsi
seluruh HMETD dilaksanakan
PT Bursa Efek Indonesia

Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PUT V ini merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari
portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, saham-saham tersebut
memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang
telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).
Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT V ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisa Saham Baru
akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan
pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam sertifikat HMETD secara proporsional dengan ketentuan:
(i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh
saham yang ditawarkan dalam PUT V ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi; (ii) bila jumlah
seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang
ditawarkan dalam PUT V 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. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan,
masih terdapat sisa saham, maka berdasarkan Perjanjian Pembeli Siaga Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Bank Bukopin Tbk tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara
Perseroan dengan KB Kookmin Bank Co., Ltd, maka KB Kookmin Bank Co., Ltd sebagai Pembeli Siaga wajib membeli sisa
saham tersebut hingga terserap habis. Rencana KB Kookmin Bank Co., Ltd untuk melaksanakan 1.025.200.000 (satu miliar
dua puluh lima juta dua ratus ribu) HMETD yang akan diperoleh berdasarkan porsi kepemilikannya dalam PUT V ini dan
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mengambil bagian atas sisa Saham Baru setelah alokasi pemesanan saham tambahan, dalam kedudukannya sebagai
pembeli siaga, pada harga pelaksanaan sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) per saham adalah dalam rangka
pengambilalihan Perseroan untuk memiliki sampai dengan 67% seluruh saham yang akan diterbitkan Perseroan secara
bertahap melalui serangkaian transaksi, dimana PUT V merupakan salah satu dari serangkaian transaksi pengambilalihan
Perseroan tersebut.
STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR
Berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 31 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro
Administrasi Efek melalui surat DE/IV/2020-3133, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah
sebagai berikut :

Keterangan
Modal Dasar
Saham Seri A
Saham Seri B
Modal ditempatkan dan disetor Penuh
Saham Seri A
1.
PT Bosowa Corporindo (BOSOWA)
2.
KB Kookmin Bank, Co,. Ltd.
3.
Negara Republik Indonesia
Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia
4.
(KOPELINDO)
5.
Masyarakat dengan Kepemilikan dibawah 5%
Saham Seri B
1.
PT Bosowa Corporindo (BOSOWA)
2.
KB Kookmin Bank, Co., Ltd.
3.
Negara Republik Indonesia
Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia
4.
(KOPELINDO)
5.
Masyarakat dengan Kepemilikan dibawah 5%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

Nilai nominal Jenis Kelas A Rp10.000 per
saham
Nilai nominal Jenis Kelas B Rp100 per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nominal (Rp)
22.887.540.178
2.500.000.000.000
21.337.978
213.379.780.000
22.866.202.200
2.286.620.220.000

%

21.337.978
6.118.188
4.736.255

213.379.780.000
61.181.880.000
47.362.550.000

10.483.535
11.630.570.770
2.719.867.942
2.563.000.000
1.034.232.376

104.835.350.000
1.163.057.077.000
271.986.794.200
256.300.000.000
103.423.237.600

23,34
22,00
8,88

598.392.774

59.839.277.400

5,14

4.715.077.678
11.651.908.748
11.235.631.430

471.507.767.800
1.376.436.857.000
1.123.563.143.000

40,46
100,00

0,05
0,04
0,09

PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM
KB Kookmin Bank Co., Ltd selaku Pemegang Saham Utama Perseroan melalui Surat Pernyataan tanggal 29 Juni 2020 telah
menyatakan akan melaksanakan 1.025.200.000 (satu miliar dua puluh lima juta dua ratus ribu) HMETD yang akan diperoleh
berdasarkan porsi kepemilikannya dalam PUT V ini. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 9 April 2020, PT Bosowa
Corporindo selaku Pemegang Saham Utama Perseroan menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD miliknya dalam
PUT V ini.
Dengan asumsi seluruh pemegang saham mengambil HMETDnya, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham
Perseroan secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan

Modal Dasar
Saham Seri A
Saham Seri B
Modal ditempatkan dan disetor
Penuh
Saham Seri A
1. Koperasi Pegawai Bulog
Seluruh Indonesia

Sebelum PUT V
Nilai nominal Jenis Kelas A
Rp10.000 per saham
Nilai nominal Jenis Kelas B
Rp100 per saham
Jumlah
Jumlah Nominal
Saham
(Rp)
22.887.540.178
2.500.000.000.000
21.337.978
213.379.780.000
22.866.202.200
2.286.620.220.000
21.337.978
-

213.379.780.000
-

3

Sesudah PUT V
Nilai nominal Jenis Kelas A
Rp10.000 per saham
Nilai nominal Jenis Kelas B
Rp100 per saham
Jumlah
Jumlah Nominal
Saham
(Rp)
22.887.540.178
2.500.000.000.000
21.337.978
213.379.780.000
22.866.202.200
2.286.620.220.000

%

-

21.337.978
-

213.379.780.000
-

%

-

Keterangan

(KOPELINDO)
KB Kookmin Bank, Co., Ltd.
PT Bosowa Corporindo
(BOSOWA)
4. Negara Republik Indonesia
5. Masyarakat dengan
Kepemilikan dibawah 5%
Saham Seri B
1. PT Bosowa Corporindo
(BOSOWA)
2. KB Kookmin Bank, Co., Ltd.
3. Koperasi Pegawai Bulog
Seluruh Indonesia
(KOPELINDO)
4. Negara Republik Indonesia
5. Masyarakat dengan
Kepemilikan dibawah 5%
Jumlah Modal Ditempatkan Dan
Disetor Penuh
Saham dalam Portepel
2.
3.

Sebelum PUT V
Nilai nominal Jenis Kelas A
Rp10.000 per saham
Nilai nominal Jenis Kelas B
Rp100 per saham
Jumlah
Jumlah Nominal
Saham
(Rp)

%

Sesudah PUT V
Nilai nominal Jenis Kelas A
Rp10.000 per saham
Nilai nominal Jenis Kelas B
Rp100 per saham
Jumlah
Jumlah Nominal
Saham
(Rp)

%

6.118.188

61.181.880.000

0,05

6.118.188

61.181.880.000

0,04

4.736.255
10.483.535

47.362.550.000
104.835.350.000

0,04
0,09

4.736.255
10.483.535

47.362.550.000
104.835.350.000

0,03
0,06

11.630.570.770
2.719.867.942

1.163.057.077.000
271.986.794.200

23,34

16.291.334.269
3.810.262.394

1.629.133.426.900
381.026.239.400

23,36

2.563.000.000
598.392.774

256.300.000.000
59.839.277.400

22,00
5,14

3.588.200.000
837.749.883

358.820.000.000
83.774.988.300

22,00
5,14

1.034.232.376
4.715.077.678

103.423.237.600
471.507.767.800

8,88
40,47

1.449.819.828
6.605.302.164

144.981.982.800
660.530.216.400

8,89
40,49

11.651.908.748

1.376.436.857.000

100,00

16.312.672.247

1.842.513.206.900

100,00

11.235.631.430

1.123.563.143.000

6.574.867.931

657.486.793.100

Dengan asumsi hanya Pemegang Saham Utama yaitu PT Bosowa Corporindo dan KB Kookmin Bank, Co., Ltd. yang
melaksanakan HMETD miliknya masing-masing sebesar 1.090.394.452 dan 1.025.200.000 lembar saham, dan KB Kookmin
Bank Co., Ltd. bertindak sebagai Pembeli Siaga untuk sisa saham yang tidak dilaksanakan maka struktur permodalan dan
susunan pemegang saham Perseroan secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan

Modal Dasar
Saham Seri A
Saham Seri B
Modal ditempatkan dan disetor
Penuh
Saham Seri A
1.
PT Bosowa Corporindo
(BOSOWA)
2.
KB Kookmin Bank, Co., Ltd.
3.
Negara Republik Indonesia
4.
Koperasi Pegawai Bulog
Seluruh Indonesia
(KOPELINDO)
5.
Masyarakat dengan
Kepemilikan dibawah 5%
Saham Seri B
1.
PT Bosowa Corporindo
(BOSOWA)
2.
KB Kookmin Bank, Co., Ltd.
3.
Negara Republik Indonesia
4.
Koperasi Pegawai Bulog
Seluruh Indonesia
(KOPELINDO)
5.
Masyarakat dengan
Kepemilikan dibawah 5%
Jumlah Modal Ditempatkan Dan
Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

Sebelum PUT V
Nilai nominal Jenis Kelas A
Rp10.000 per saham
Nilai nominal Jenis Kelas B
Rp100 per saham
Jumlah
Jumlah Nominal
Saham
(Rp)
22.887.540.178
2.500.000.000.000
21.337.978
213.379.780.000
22.866.202.200
2.286.620.220.000

%

Sesudah PUT V
Nilai nominal Jenis Kelas A
Rp10.000 per saham
Nilai nominal Jenis Kelas B
Rp100 per saham
Jumlah
Jumlah Nominal
Saham
(Rp)
22.887.540.178
2.500.000.000.000
21.337.978
213.379.780.000
22.866.202.200
2.286.620.220.000

%

21.337.978
6.118.188

213.379.780.000
61.181.880.000

0,05

21.337.978
6.118.188

213.379.780.000
61.181.880.000

0,04

4.736.255
-

47.362.550.000
-

0,04
-

4.736.255
-

47.362.550.000
-

0,03
-

10.483.535

104.835.350.000

0,09

10.483.535

104.835.350.000

0,06

11.630.570.770
2.719.867.942

1.163.057.077.000
271.986.794.200

23,34

16.291.334.269
3.810.262.394

1.629.133.426.900
381.026.239.400

23,36

2.563.000.000
1.034.232.376
598.392.774

256.300.000.000
103.423.237.600
59.839.277.400

22,00
8,88
5,14

6.133.369.047
1.034.232.376
598.392.774

613.336.904.700
103.423.237.600
59.839.277.400

37,60
6,34
3,67

4.715.077.678

471.507.767.800

40,46

4.715.077.678

471.507.767.800

28,90

11.651.908.748

1.376.436.857.000

100,00

16.312.672.247

1.842.513.206.900

100,00

11.235.631.430

1.123.563.143.000

6.574.867.931

657.486.793.100

Dalam kondisi tersebut, para pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD akan mengalami dilusi maksimum sebesar
28,57% (dua puluh delapan koma lima tujuh persen) setelah periode pelaksanaan HMETD.
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PENCATATAN SAHAM YANG DITERBITKAN PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA
Jumlah saham Perseroan yang seluruhnya tercatat setelah PUT V ini akan menjadi 16.312.672.247 (enam belas miliar tiga
ratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh tujuh) saham, yang terdiri dari 11.651.908.748
(sebelas miliar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh delapan) saham lama
dan sebanyak 4.660.763.499 (empat miliar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan
puluh sembilan) saham kelas B dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau 40% (empat puluh persen)
dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum pelaksanaan PUT V. 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. Pada saat Prospektus ini diterbitkan,
pemegang 1,00% (satu persen) saham Perseroan yang tidak dicatatkan adalah PT Bosowa Corporindo dengan jumlah
116.519.087 (seratus enam belas juta lima ratus sembilan belas ribu delapan puluh tujuh) saham sebelum PUT V. Pemegang
1,00% (satu persen) saham Perseroan yang tidak dicatatkan setelah PUT V adalah PT Bosowa Corporindo yang mengalami
penambahan saham yang tidak dicatatkan di Bursa Efek sebesar 46.607.636 (empat puluh enam juta enam ratus tujuh ribu
enam ratus tiga puluh enam) saham sehingga jumlah saham yang tidak dicatatkan oleh PT Bosowa Corporindo menjadi
sebesar 163.126.723 (seratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga) saham.
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).
KETERANGAN TENTANG HMETD
Saham yang ditawarkan dalam PUT V ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada
pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan
HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI. Pemegang HMETD yang hendak
melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang
Rekening Efek di KSEI. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:
1.

Yang Berhak Menerima Sertifikat Bukti HMETD (SBHMETD)

Para Pemegang Saham yang berhak memperoleh HMETD adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS
Perseroan pada tanggal 10 Juli 2020 pukul 16.15 WIB.
2.

Pemegang SBHMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah :
a) Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 10 Juli 2020
pukul 16.15 WIB yang tidak dijual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD;
b) Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
c) Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.
3.

Perdagangan SBHMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu tanggal 14 – 27
Juli 2020.
Perdagangan HMETD tanpa warkat 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, yaitu PT Bursa Efek Indonesia dan peraturan
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Apabila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil
keputusan, sebaiknya pemegang HMETD berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang
efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.
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HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan HMETD yang
berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.
Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar
rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa 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.
4.

Bentuk Dari SBHMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan
akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah
HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham HMETD, jumlah Saham HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang
harus dibayar, jumlah pemesanan Saham HMETD tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.
Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan
SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota
Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.
5.

Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang
SBHMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan.
Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 13 – 27 Juli 2020.
Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon. SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam
waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.
6.

Nilai HMETD

Nilai HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dan lainnya,
berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.
Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi
tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya.
Penjabaran di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD :
-

Harga penutupan saham pada hari bursa terakhir sebelum perdagangan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
Harga Pelaksanaan HMETD
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT V
Jumlah saham yang diterbitkan dalam PUT V
Harga teoritis Saham setelah PUT V

Dengan demikian, secara teoritis harga HMETD per saham adalah =
7.

=

Rp a

=
=
=
=
=
=

Rp b
A
B
(Rp a x A) + (Rp b x B)/
(A + B)
Rp c

Rp c – Rp b

Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegang HMETD untuk membeli Saham HMETD.
SBHMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham dan digunakan
untuk memesan Saham HMETD. SBHMETD tidak berlaku dalam bentuk fotokopi. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan
uang atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI
akan diberikan oleh KSEI melalui anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

6

8.

Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas
pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.
9.

Lain-lain

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban Pemegang SBHMETD atau calon pemegang
HMETD.
Sesuai dengan POJK No. 32/2015 PUT V yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (‘’RUPSLB”) pada
tanggal 24 Oktober 2019.
10. Historis Harga Saham Perseroan
Berikut adalah historis harga saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia meliputi harga tertinggi, harga terendah dan volume
perdagangan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan ke
OJK:
Bulan

Harga Tertinggi

Maret 2020
Februari 2020
Januari 2020
Desember 2019
November 2019
Oktober 2019
September 2019
Agustus 2019
Juli 2019
Juni 2019
Mei 2019
April 2019
Maret 2019
Februari 2019
Januari 2019
Desember 2018
Sumber: data situs website Bursa Efek Indonesia

195
224
270
238
264
276
282
296
320
322
304
324
400
416
364
290

Harga Terendah
80
158
220
214
224
250
268
278
292
284
264
302
334
362
272
270

Total Volume
Perdagangan
244.965.900
107.359.600
200.232.200
84.598.500
82.096.000
55.867.600
73.720.500
107.509.600
224.360.100
178.915.600
142.928.700
177.078.500
132.719.200
389.861.800
426.655.900
253.092.000

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, Perseroan tidak pernah mengalami penghentian perdagangan saham.
DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN
DALAM RANGKA PUT V INI, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU
EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM.
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II.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Sesuai dengan Rencana Bisnis Bank yang telah disampaikan kepada OJK, pengembangan bisnis Perseroan hingga tahun
2022 fokus pada segmen bisnis Retail, yang terdiri dari segmen Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) serta individual
atau segmen Konsumer. Perseroan berencana melanjutkan ekspansi dengan komposisi 67% pada segmen Retail dan 33%
pada segmen Komersial sebagai penyeimbang, serta secara simultan melakukan peningkatan kualitas aset secara
keseluruhan.
Adapun proporsi penggunaan dana hasil PUT V setelah dikurangi dengan biaya emisi, diperkirakan sebagai berikut :
No
1
2

Rencana Bisnis
Pengembangan bisnis segmen Konsumer
Pengembangan bisnis segmen UMKM

Perkiraan Penggunaan Dana PUT V (%)
40%
60%

Sesuai dengan Rencana Bisnis Bank yang telah disampaikan kepada OJK, pengembangan bisnis Perseroan hingga tahun
2022 fokus pada segmen bisnis Retail, yang terdiri dari segmen Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) serta individual
atau segmen Konsumer. Perseroan akan menyalurkan dana PUT V untuk menyalurkan kredit UMKM dan Scheme Based
Financing (Flexy Product) dan penyaluran kredit konsumer yang menjadi fokus utama Bank. Selain untuk penyaluran kredit,
dana PUT V akan digunakan untuk pengembangan IT yang mendukung pengembangan bisnis konsumer dan UMKM serta
pengembangan jaringan distribusi (outlet) untuk menjangkau new market yang potensial yang selama ini belum tersentuh
oleh Bank.
Realisasi proporsi penggunaan dana dapat mengalami penyesuaian sejalan dengan perkembangan bisnis dan strategi
Perseroan terutama dalam jangka pendek dan menengah.
Sesuai dengan POJK No. 30/POJK.04/2015 mengenai Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Biaya yang dikeluarkan
dalam rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan PUT V diperkirakan
sebesar 1,27% dari total dana yang diperoleh dari PUT V ini.
Perkiraan biaya tersebut dialokasikan (dengan asumsi seluruh HMETD diserap penuh dan sudah termasuk PPN) sebagai
berikut:
1. Biaya profesi penunjang sebesar 0,37% yang terdiri dari:
Biaya Jasa Akuntan Laporan Pemeriksaan Pelaksanaan HMETD sekitar 0,28%
Biaya Konsultan Hukum sekitar 0,05%;
Biaya Notaris sekitar 0,02%;
Biaya Jasa Akuntan Publik Penjatahan Saham sekitar 0,02%;
2. Biaya Jasa Arranger sekitar 0,08%;
3. Biaya Jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,02%; dan
4. Biaya Percetakan dan biaya lain-lain sekitar 0,80%.
Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PUT V ini akan dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan peraturan pasar
modal yang berlaku di Indonesia. Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan dana yang diperoleh dari PUT V
ini dan akan melaporkan realisasi penggunaan dana tersebut secara berkala kepada Pemegang Saham dalam RUPS
Perseroan dan kepada OJK sesuai dengan POJK No.30/2015.
Apabila Perseroan berencana mengubah rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PUT V ini, setiap penggunaan dana
yang menunjukkan perubahan tersebut wajib dilaporkan kepada OJK sebagai penjelasan atas perubahan yang diusulkan.
Perseroan wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham atas perubahan tersebut melalui RUPS sebagaimana diatur
dalam POJK No. 30/2015.
Apabila Perseroan akan melakukan transaksi menggunakan dana yang diperoleh dari PUT V, dan transaksi tersebut
merupakan transaksi material atau transaksi dengan pihak terafiliasi atau transaksi dengan benturan kepentingan, maka
Perseroan wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material Dan Perubahan
Kegiatan Usaha Utama, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-
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614/Bl/2011 serta Peraturan No. IX.E.I tentangTransaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-412/Bl/2009.
Adapun Penawaran Umum Terbatas terakhir yang dilakukan oleh Perseroan adalah Penawaran Umum Terbatas IV (”PUT
IV”) pada tahun 2018 yakni penawaran sejumlah 2.725.986.130 (dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus
delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh) saham Kelas B dengan harga nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham
dengan harga pelaksanaan sebesar Rp570 (lima ratus tujuh puluh Rupiah) per sahamnya. Setelah dikurangi dengan biayabiaya emisi, dana hasil PUT IV tersebut telah digunakan seluruhnya sebagaimana laporan Perseroan kepada Otoritas Jasa
Keuangan melalui surat No. 005/DKP/I/2019 tanggal 15 Januari 2019.
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III.

PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya untuk tahun yang berakhir pada
31 Desember 2019 dan 2018 yang angka-angkanya diambil atau bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan
dan entitas anaknya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 yang tercantum dalam Prospektus ini,
yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (“RSM Indonesia”), auditor independen, berdasarkan
Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (”IAPI”), dengan opini audit tanpa modifikasian dengan
paragraf penekanan suatu hal tentang kondisi ekonomi karena dampak pandemi virus corona dan paragraf hal-hal lain.
Laporan audit RSM Indonesia tersebut ditandatangani oleh Dedy Sukrisnadi (Rekan pada RSM Indonesia dengan Registrasi
Akuntan Publik No. AP.0645).
Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan mempunyai liabilitas konsolidasian sebesar Rp91.359 miliar dan liabilitas
komitmen dan kontinjensi konsolidasian sebesar Rp14.523 miliar, dengan perincian sebagai berikut:
1.

Liabilitas
Keterangan
Liabilitas segera
Simpanan nasabah:
Simpanan dari bank lain
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali – neto
Liabilitas akseptasi
Pinjaman yang diterima
Utang pajak
Liabilitas lain-lain
Surat berharga yang diterbitkan
Jumlah liabilitas

(dalam miliaran Rupiah)
Saldo
489
80.813
1.154
4.275
111
1.072
89
1.557
1.798
91.359

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang kemungkinan dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik (negative
covenant), sehingga tidak diperlukan adanya pencabutan atas pembatasan-pembatasan tersebut.
2.

Liabilitas Komitmen & Kontinjensi
Keterangan
Liabilitas komitmen
Pihak ketiga
Liabilitas komitmen
Fasilitas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah kepada nasabah yang belum
digunakan
LC dan SKBDN yang masih berjalan dan tidak dapat dibatalkan
Jumlah liabilitas komitmen
Liabilitas kontinjensi
Pihak ketiga
Tagihan kontijensi
Pendaptan bunga dalam penyelesaian
Liabilitas kontinjensi
Bank garansi yang diterbitkan
Jumlah liabilitas kontinjensi
Jumlah liabilitas komitmen & kontinjensi

3.

(dalam miliaran Rupiah)
Saldo

7.094
337
7.431

1.651
8.743
7.092
14.523

Liabilitas Segera

(dalam miliaran Rupiah)
Saldo

Keterangan
Pihak ketiga
Rupiah
Kiriman uang yang belum direalisasi
Titipan pembayaran dari nasabah
Titipan pajak sebagai bank persepsi

69
239
22
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(dalam miliaran Rupiah)
Saldo
149
479

Keterangan
Lain-lain
Sub jumlah
Mata uang asing
Kiriman uang yang belum direalisasi
Lain-lain
Sub jumlah
Jumlah liabilitas segera

7
3
10
489

Titipan pembayaran dari nasabah terdiri dari pembayaran kepada beberapa rekanan payment point. Lain-lain terdiri dari
deposito berjangka yang telah jatuh tempo, setoran atas pembukaan rekening dan lain-lain.
4.

Simpanan Nasabah

Giro (Berdasarkan Pihak)

(dalam miliaran Rupiah)
Saldo

Keterangan
Pihak berelasi
Rupiah
Mata uang asing
Sub jumlah
Pihak ketiga
Rupiah
Mata uang asing
Sub jumlah
Jumlah

48
2
49
10.356
2.571
12.927
12.977

Giro merupakan simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau
dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro atau sarana pembayaran lainnya. Pada tanggal 31 Desember 2019 giro
yang berdasarkan pada prinsip perbankan Syariah adalah sebesar Rp291 miliar. Giro yang dijadikan sebagai jaminan atau
diblokir oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.008 miliar. Giro yang berdasarkan pada prinsip
perbankan Syariah yang dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan/piutang Syariah kepada beberapa debitur pada tanggal
31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1 miliar. Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk giro non - syariah untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desemebr 2019 dalam mata uang Rupiah dan dalam mata uang asing masing-masing sebesar
1,40% dan 1,45%.
Tabungan (Berdasarkan pihak)

(dalam miliaran Rupiah)
Saldo

Keterangan
Pihak berelasi
Rupiah
SiAga
Wadiah
Mata uang asing
SiAga Dolar
Sub jumlah
Pihak ketiga
Rupiah
SiAga
Kerjasama
Wadiah
Sikosi
Mudharabah
Lain-lain
Mata uang asing
SiAga Dolar
Sub jumlah
Jumlah
**dibawah Rp500 juta

15
4
**
19
17.287
732
329
275
169
224
97
19.113
19.132
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Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.
Lain - lain terdiri dari Tabungan Rencana dan Tabunganku. Pada tanggal 31 Desember 2019, tabungan yang berdasarkan
pada prinsip perbankan syariah adalah sebesar Rp527 miliar. Tabungan yang dijadikan sebagai jaminan atau diblokir oleh
Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp11.156 miliar. Tabungan yang berdasarkan pada prinsip
perbankan Syariah yang dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan/piutang Syariah kepada beberapa debitur pada tanggal
31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2 miliar. Tingkat bunga rata - rata pertahun untuk tabungan non-syariah dalam mata
uang asing masing - masing sebesar 2,96% dan 3,00%.
Deposito Berjangka (Berdasarkan Pihak)

(dalam miliaran Rupiah)
Saldo

Keterangan
Pihak berelasi
Rupiah
Mata uang asing
Sub jumlah
Pihak ketiga
Rupiah
Mata uang asing
Sub jumlah
Jumlah

53
1
54
47.395
1.256
48.651
48.704

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai
dengan perjanjian antara nasabah dengan Perseroan. Pada tanggal 31 Desember 2019 deposito berjangka yang berdasarkan
pada prinsip perbankan Syariah adalah sebesar Rp4.270 miliar. Deposito berjangka yang dijadikan sebagai jaminan atau
diblokir oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.863 miliar. Deposito berjangka yang
berdasarkan pada prinsip perbankan Syariah yang dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan/piutang Syariah kepada
beberapa debitur pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp110 miliar.
Deposito Berjangka (Berdasarkan Tingkat Bunga Rata-Rata per Tahun dan Berdasarkan Periode Penempatan)
Jangka Waktu
Rupiah
1 bulan
3 bulan
6 bulan
12 bulan
Sub jumlah
Mata uang asing
1 bulan
3 bulan
6 bulan
12 bulan
Sub jumlah
Jumlah

Tingkat bunga rata-rata per tahun (%)
6,03
6,08
6,09
6,10

24.474
15.798
3.637
3.539
47.448

1,34
1,42
1,43
1,44

546
584
111
15
1.256
48.704

Deposito Berjangka (Berdasarkan Sisa Umur Sampai Dengan Jatuh Tempo)
Jangka Waktu
Rupiah
≤ 1 bulan
> 1 - 3 bulan
> 3 - 6 bulan
> 6 - 12 bulan
Sub jumlah
Mata uang asing
≤ 1 bulan
> 1 - 3 bulan
> 3 - 6 bulan
> 6 - 12 bulan

(dalam miliaran Rupiah)
Saldo

(dalam miliaran Rupiah)
Saldo
29.380
12.934
3.241
1.893
47.448
720
449
85
2
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(dalam miliaran Rupiah)
Saldo
1.256
48.704

Jangka Waktu
Sub jumlah
Jumlah
5.

Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain adalah liabilitas Perseroan kepada bank lain dalam bentuk giro, deposito berjangka, tabungan, dan
interbank call money. Simpanan ini terdiri dari:
(dalam miliaran Rupiah)
Keterangan
Tingkat bunga rata-rata per tahun (%)
Saldo
Rupiah
Interbank call money
5,27
982
Deposito berjangka
6,00
80
Giro
1,39
73
Tabungan
2,04
19
Jumlah
1.154
Simpanan dari bank lain (Berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo)
Jangka Waktu
Rupiah
≤ 1 bulan
> 1 - 3 bulan
> 3 - 12 bulan
Sub jumlah
**dibawah Rp500 juta
6.

(dalam miliaran Rupiah)
Saldo
926
228
**
1.154

Surat – surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali – neto

Surat – surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.275
miliar yang terdiri dari Surat Utang Negara dan Obligasi Ritel Indonesia dan dilakukan dengan pihak ketiga.
7.

Liabilitas Akseptasi

Rincian liabilitas akseptasi berdasarkan pihak dan mata uang adalah sebagai berikut:
Keterangan
Pihak ketiga
Rupiah
Mata uang asing
Dolar Amerika Serikat
Jumlah

(dalam miliaran Rupiah)
Saldo
74
37
111

Rincian liabilitas akseptasi berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:
(dalam miliaran Rupiah)
Saldo

Jangka Waktu
Rupiah:
≤ 1 bulan
>1-3 bulan
>3-6 bulan
>6-12 bulan
Sub jumlah
Mata uang asing:
≤ 1 bulan
> 1 - 3 bulan
>3-6 bulan
Sub jumlah
Jumlah

13
43
14
4
74
3
29
5
37
111
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8.

Pinjaman yang Diterima

Saldo pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.072 miliar. Pinjaman yang diterima terdiri dari:
Keterangan
Pihak ketiga
Rupiah
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah Kementerian Koperasi dan UMKM
Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan
PT Jamsostek (Persero)
Lain-lain
Sub jumlah
Dolar Amerika
Agence Francaise De Developpement
Sub jumlah
Jumlah
a.

(dalam miliaran Rupiah)
Saldo
477
75
49
12
303
916
156
156
1.072

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman refinancing Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang digunakan untuk membiayai
pembelian rumah hunian tapak berdasarkan perjanjian No.110/PP/SMF-BKP/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018. Jangka
waktu pinjaman sampai dengan 15 Agustus 2021 dan dikenakan tingkat bunga 8,6% pertahun.
Perseroan mendapatkan penambahan fasilitas pinjaman refinancing Kredit Pemilik Rumah (KPR) dengan jangka waktu
pinjaman sampai dengan 29 Agustus 2024 dan dikenakan tingkat bunga 8,6% berdasarkan perjanjian No. 127/PP/SMFBKP/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019.
Perseroan juga mendapatkan penambahan fasilitas pinjaman refinancing Kredit Pemilik Rumah (KPR) dengan jangka
waktu pinjaman sampai dengan 27 September 2024 dan dikenakan tingkat bunga 8,5% berdasarkan perjanjian No.
141/PP/SMF-BKP/IX/2019 tanggal 27 September 2019. Pada tanggal 31 Desember 2019 saldo pinjaman ini sebesar
Rp477 miliar. Bank memberikan jaminan berupa fidusia aset atas keuangan KPR, yaitu tagihan/piutang yang akan ada
saat ini dan/atau akan ada di kemudian hari yang diperoleh dari penerbitan KPR, termasuk hak agunan yang melekat
padanya.

b.

Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koperasi dan
UMKM
i. Perseroan mendapat fasilitas pinjaman dari Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah Kementrian Koperasi dan UMKM dalam rangka penyaluran dana murah kepada Koperasi, Swamitra,
dan Usaha Kecil dan Menengah. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 30 November 2015 dengan plafon Rp189
miliar dan jangka waktu 60 bulan dari tanggal pencairan. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga sebesar 4% setahun,
dengan pembayaran kewajiban pokok dibayar 3 bulan sekali dan untuk bunga dibayarkan setiap bulan. Pada tanggal
31 Desember 2019 saldo pinjaman ini sebesar Rp25 miliar.
ii. Fasilitas pinjaman yang diterima oleh Perseroan dan PT Bank Syariah Bukopin (entitas anak) yang diberikan dalam
rangka menyalurkan dan mendistribusikan kembali penyedian pinjaman kepemilikan rumah sederhana. Jangka
waktu pinjaman untuk fasilitas ini adalah maksimal 21 tahun sampai dengan 31 Maret 2020 sejak tanggal pencairan
dengan pembayaran angsuran dilakukan setiap semester. Sebagian pengelolaan angsuran dilakukan setiap
semester. Sebagian pengelolaan pinjaman ini telah dialihkan kepada PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero)
Tbk. Fasilitas pinjaman ini dikenakan tingkat bunga berkisar antara 2% sampai dengan 3% per tahun. Pada tanggal
31 Desember 2019 saldo pinjaman ini sebesar Rp50 miliar.

c.

Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan
Fasilitas pinjaman yang diberikan dalam rangka menyalurkan dan mendistribusikan pinjaman Fasilitas Likuiditas
Pembiayaan Perumahan kepada Perseroan yang sasarannya untuk menurunkan tingkat suku bunga Kredit Pemilikan
Rumah (KPR) bagi kelompok berpenghasilan rendah dan masyarakat berpenghasilan menengah bawah. Jangka waktu
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fasilitas ini adalah sampai dengan 31 Desember 2028. Tingkat bunga pinjaman adalah sebesar 0,5% per tahun.
Pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan selama 20 tahun sejak tanggal pencairan. Pada tanggal 31 Desember
2019 saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp50 miliar.
d.

BPJS Ketenagakerjaan
Fasilitas pinjaman ini diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan terkait pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
bagi peserta Jamsostek melalui Perseroan yang digunakan untuk membantu pembelian rumah dengan dukungan
fasilitas Pinjaman Uang Muka Perumahan-Kerja Sama bank (PUMP-KB). Pada tanggal 31 Desember 2019 saldo
pinjaman ini adalah sebesar Rp12 miliar.

e.

Agence Francaise De Developpement
Fasilitas pinjaman yang diberikan ini adalah dalam rangka menyalurkan dan mendistribusikan pinjaman untuk membiayai
proyek-proyek energi terbarukan dengan fokus utama pada proyek-proyek tenaga air, proyek energi panas bumi, dan
proyek biomasa. Jangka waktu fasilitas ini adalah sampai dengan 11 Februari 2024 dengan tingkat bunga pinjaman
adalah sebesar 4,78% per tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap 6 (enam) bulanan yang dimulai pada tanggal 11
Februari 2015. Sedangkan untuk pembayaran pokok dilakukan setiap 6 (enam) bulanan yang dimulai pada tanggal 11
Agustus 2018. Pada tanggal 31 Desember 2019 saldo pinjaman ini adalah sebesar USD11.250.000 (nilai penuh)

f.

Lain-lain
Pinjaman lain-lain adalah pinjaman yang diterima oleh PT Bukopin Finance (entitas anak) dalam Rupiah yang berasal
dari:
(dalam miliaran Rupiah)
Keterangan
Saldo
Pihak ketiga
PT Bank Capital Indonesia Tbk
70
PT Bank MNC Internasional Tbk
49
PT Bank Victoria International Tbk
43
PT Bank Sahabat Sampoerna
35
PT Bank Ganesha Tbk
26
PT Bank KEB Hana Indonesia
21
PT Bank Kesejahteraan Ekonomi Tbk
18
PT Bank Oke (d/h Bank Andara)
15
Koperasi karyawan Bukopin Finance
7
PT Bank Jabar Banten Indonesia Tbk
7
Koperasi Karyawan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bukopin
5
PT Bank BCA Syariah
4
Amar Bank
2
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
1
Jumlah
303
Pinjaman digunakan untuk pembiayaan kendaraan bermotor kepada konsumen dan dijamin oleh piutang pembiayaan
konsumen.
Entitas Anak telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian pinjaman tersebut diatas. Tidak terdapat
pembatasan-pembatasan dalam perjanjian pinjaman yang diterima Perseroan. Perseroan dan Entitas Anak telah
melunasi pokok dan bunga pinjaman secara tepat waktu dan jumlah. Sampai Prospektus ini diterbitkan tidak terdapat
liabilitas Perseroan dan Entitas anak jatuh tempo yang belum dilunasi. Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam
perjanjian pinjaman yang diterima Perseroan dan Entitas Anak yang dapat menghalangi Perseroan untuk melakukan PUT
V dan dapat membatasi dan merugikan kepentingan hak pemegang saham publik, dengan catatan bahwa:
-

Bufin harus meminta persetujuan kreditur untuk membagikan dividen dari 50% (lima puluh persen) dari laba
bersih Bufin untuk setiap tahun buku berjalan.

Lebih lanjut berdasarkan keterangan Bufin, negative covenant perjanjian-perjanjian tersebut tidak merugikan pemegang
saham Bufin karena sudah sesuai dengan kebijakan pembagian dividen Bufin yang memang tidak melebihi 50% dari laba
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bersih Bufin. Untuk rujukannya, pembagian dividen Bufin dalam 2 (Dua) tahun terakhir (yang terutang dalam RUPS
Tahunan Bufin untuk tahun 2017 dan 2018) adalah sebagai berikut:
I.

Pembagian dividen saham sebanyak 50% dari laba bersih Bufin tahun 2015 seusai hasil keputusan RUPS Tahunan
Bufin untuk tahun buku 2015
Yang dituangkan dalam Akta No. 190 tanggal 17 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Otty Hari Chandra
Ubayani,S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan
dengan Surat Penerimaan Pemeberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0061947 tanggal 28
Juni 2016.

II.

Pembagian dividen saham sebanyak 40% dari laba bersih Bufin tahun 2016 sesuai hasil keputusan RUPS Tahunan
Bufin untuk tahun buku 2016.
Yang dituangkan dalam Akta No.230 tanggal 14 Agustus 2017, yang dibuat dihadapan Otty Hari Chandra
Ubayani,S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan
dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0163195 tanggal 16
Agustus 2017: yang menyetujui pembagian dividen saham sebanyak 40% dari laba bersih Bufin tahun 2016 sesuai
hasil keputusan RUPS Tahunan Bufin untuk tahun buku 2016.

III.

Pembagian dividen saham sebanyak 40% dari laba bersih Bufin tahun 2017 sesuai hasil keputusan RUPS Tahunan
Bufin untuk tahun buku 2017.
Yang dituangkan dalam Akta No.270 tanggal 26 September 2018, yang dibuat dihadapan Otty Hari Chandra
Ubayani,S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Bufin menetapkan pembagian dividen saham kepada para pemegang
saham sebesar Rp1.200 atau 240 lembar saham, dimana jumlah lembar saham yang diperoleh Bank adalah
sebanyak 240 lembar saham. Pada tanggal 26 September 2018, Bank telah menambah kepemilikannya pada Bufin
dengan biaya perolehan sebesar Rp50.000,-. Kepemilikan Bank pada Bufin sebesar 97,03% setelah pembagian
dividen saham dan tambahan penyertaan sebesar Rp50.000,-.

IV.

Pembagian dividen saham sebanyak 40% dari laba bersih Bufin tahun 2018 sesuai hasil keputusan RUPS Tahunan
Bufin untuk tahun buku 2018.
Yang dituangkan dalam Akta No. 10 tanggal 30 September 2019, yang dibuat dihadapan Oktaviani Kusuma
Anggraini,S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta. Bufin menetapkan pembagian dividen saham kepada para pemegang
saham sebesar Rp1.400,- atau 280 lembar saham, dimana jumlah lembar saham yang diperoleh Bank adalah
sebanyak 280 lembar saham. Pada bulan Desember 2019 Bank telah menambah kepemilikannya pada Bufin
dengan biaya perolehan sebesar Rp1.400,-. Kepemilikan Bank pada Bufin sebesar 97,03% setelah pembagian
dividen saham dan tambahan penyertaan sebesar Rp1.400,-.

9. Utang Pajak
Utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp89 miliar yang terdiri atas:
Keterangan
Pajak Penghasilan - Pasal 29
Pajak penghasilan lainnya:
Pasal 23 dan 4(2)
Pasal 21
PPN
Lain-Lain
Jumlah

(dalam miliaran Rupiah)
Saldo
1
82
1
2
3
89

16

10. Liabilitas Lain-lain
Saldo liabilitas lain-lain pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.557 miliar, terdiri dari liabilitas lain-lain dalam mata
uang Rupiah sebesar Rp1.541 miliar dan liabilitas lain-lain dalam mata uang asing sebesar Rp16 miliar. Rincian liabilitas lainlain adalah sebagai berikut:
(dalam miliaran Rupiah)
Saldo

Keterangan
Pihak ketiga
Rupiah
Titipan debitur
Liabilitas estimasi untuk kesejahteraan karyawan
Bunga masih harus dibayar
Setoran jaminan
Utang kesejahteraan karyawan
Lain-lain
Sub jumlah
Mata uang asing
Setoran jaminan
Bunga masih harus dibayar
Lain-lain
Sub jumlah
Jumlah

818
177
150
123
102
172
1.542
1
4
10
15
1.557

11. Surat berharga yang diterbitkan

Keterangan
Obligasi
Subordinasi
Berkelanjutan II Bank Bukopin
Tahap I Tahun 2015
Obligasi
Subordinasi
Berkelanjutan II Bank Bukopin
Tahap II Tahun 2017
Dikurangi : Biaya Emisi yang
belum diamortisasi
Jumlah
*idBBB pada Juni 2019
**idBBB pada Juni 2019

Wali Amanat

Peringkat

PT Bank
Mandiri
(Persero) Tbk
PT Bank
Mandiri
(Persero) Tbk

idA-*

30 Juni 2022

84

12,00%

Nilai
Tercatat
(Rp
miliar)
400

idA-**

28 Februari
2024

84

11,00%

1.405

Jangka Tingkat
Jatuh Tempo Waktu
Bunga
(bulan) per tahun

(7)
1.798

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan pembayaran bunga secara tepat waktu.
TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG MERUGIKAN HAK-HAK
PEMEGANG SAHAM PUBLIK SEHINGGA TIDAK ADA PENCABUTAN DARI PEMBATASAN-PEMBATASAN
TERSEBUT.
TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU
PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2019 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR
INDEPENDEN DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.
DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL
OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MEMILIKI KESANGGUPAN UNTUK DAPAT
MENYELESAIKAN KESELURUHAN LIABILITAS.
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SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2019 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-LIABILITAS LAIN KECUALI
LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA
LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH
DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG
TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.
TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH
PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN, BESERTA
PENJELASAN MENGENAI PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILANGGAR, DAN TINDAKAN YANG
TELAH ATAU AKAN DIAMBIL OLEH PERSEROAN TERMASUK PERKEMBANGAN TERAKHIR DARI NEGOSIASI
DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI KREDIT.
TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH
TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN
PENDAFTARAN, TERMASUK PERKEMBANGAN TERAKHIR DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI
UTANG.
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IV.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan
2018 yang tercantum dalam Prospektus ini telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (“RSM
Indonesia”), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (”IAPI”),
dengan opini audit tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal tentang kondisi ekonomi karena dampak
pandemi virus corona dan paragraph hal-hal lain. Laporan audit RSM Indonesia tersebut ditandatangani oleh Dedy Sukrisnadi
(Rekan pada RSM Indonesia dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0645).
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Keterangan
Aset
Kas
Giro pada Bank Indonesia
Giro pada bank lain – neto
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain
Surat-surat berharga – neto
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali – neto
Tagihan derivatif
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah - neto
Tagihan akseptasi
Penyertaan saham
Aset tetap – neto
Aset pajak tangguhan – neto
Aset tak berwujud - neto
Aset lain-lain – neto
Jumlah aset
Liabilitas dan ekuitas
Liabilitas
Liabilitas segera
Simpanan nasabah
Simpanan dari bank lain
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - neto
Liabilitas akseptasi
Pinjaman yang diterima
Utang pajak
Liabilitas lain-lain
Surat berharga yang diterbitkan
Liabilitas segera
Jumlah liabilitas
Ekuitas
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Modal ditempatkan dan disetor penuh
Tambahan modal disetor
Surplus revaluasi aset
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas surat-surat berharga
dalam kelompok tersedia untuk dijual - setelah pajak tangguhan
Saldo laba
Telah ditentukan penggunaannya
Belum ditentukan penggunaannya
Sub jumlah
Kepentingan non-pengendali
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(dalam miliaran Rupiah)
Tahun yang berakhir tanggal
31 Desember
2019
2018
836
4.101
867
4.848
9.069
67.836
111
**
3.012
22
248
9.314
100.264

816
4.031
803
6.355
7.842
1.001
**
64.365
135
**
3.075
80
226
6.913
95.644

489
80.813
1.154
4.275
111
1.072
89
1.557
1.798
489
91.359

297
76.150
3.122
1.607
135
1.279
116
1.049
3,296
297
87.049

1.376
2.924
1.369
13

1.376
2.924
1.369
(42)

3.201
8.883
22

2.945
8.572
22

(dalam miliaran Rupiah)
Tahun yang berakhir tanggal
31 Desember
2019
2018
8.905
8.594
100.264
95.644

Keterangan
Jumlah ekuitas
Jumlah liabilitas dan ekuitas
**dibawah Rp500 juta
Laporan Laba Rugi Konsolidasian

Keterangan
Pendapatan bunga dan syariah
Beban bunga dan syariah
Pendapatan bunga dan syariah - neto
Pendapatan operasional lainnya
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan –neto
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan
Keuntungan (kerugian) transaksi mata uang asing - neto
Beban operasional lainnya
Laba operasional
Pendapatan (beban) non-operasional - neto
Laba sebelum pajak penghasilan
Manfaat (beban) pajak penghasilan
- Kini
- Penyesuaian pajak tahun lalu
- Tangguhan
Beban pajak penghasilan badan - neto
Laba tahun berjalan
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
Penghasilan komprehensif lain– neto
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan
Laba Tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :
- Pemilik entitas induk
- Kepentingan non-pengendali
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan
kepada:
- Pemilik entitas induk
- Kepentingan non-pengendali
Laba per saham
- Dasar/dilusian (nilai penuh)
**dibawah Rp500 juta
Laporan Arus Kas

(dalam miliaran Rupiah)
Tahun yang berakhir tanggal
31 Desember
2019
2018
7,765
7.981
(5.750)
(5.388)
2.015
2.593
784
784
102
(467)
(3)
(2)
**
**
(3)
(2.802)
(2.760)
96
145
38
71
134
216
(5)
120
(32)
83
217
40
55
94
311

(47)
21
(26)
190
251
(61)
189
379

216
**

189
**

311
**

379
1
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(dalam miliaran Rupiah)
Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember
2019
2018

Keterangan
Arus kas dari aktivitas operasi
Penerimaan bunga
Penerimaan pendapatan syariah
Pembayaran bunga
Pembayaran beban syariah
Pendapatan operasional Iainnya
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan
Pembayaran gaji dan tunjangan karyawan

7.005
475
(5.751)
(328)
782
72
(899)
20

6.727
451
(5.254)
(299)
782
27
(956)

Keterangan
Beban operasional Iainnya
Beban lain-lain
Pembayaran pajak penghasilan badan
Laba sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:
Penurunan (kenaikan) aset operasi:
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo lebih dari
3 bulan sejak tanggal perolehan
Surat-surat berharga - diperdagangkan
Surat-surat berharga - kredit yang diberikan dan piutang
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
Tagihan akseptasi
Aset lain-lain
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:
Liabilitas segera
Simpanan nasabah:
Giro
Tabungan
Deposito berjangka
Simpanan dari bank lain
Liabilitas akseptasi
Utang pajak
Liabilitas lain-lain
Kas neto digunakan untuk dari aktivitas operasi
Arus kas dari aktivitas investasi
Penerimaan dari penjualan surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual
dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain
Penerimaan dari surat-surat berharga yang jatuh tempo
Pembelian surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual, nilai wajar melalui
penghasilan komprehensif lain, dimiliki hingga jatuh tempo, dan biaya
perolehan
Penerimaan dari surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali
yang jatuh tempo
Pembayaran atas surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali
Pembelian aset tetap
Hasil penjualan aset tetap
Pembelian piranti lunak
Kas neto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas investasi
Arus kas dari aktivitas pendanaan
Penerimaan dari surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali
Pembayaran atas surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali
yang jatuh tempo
Penerimaan dari pinjaman yang diterima
Pembayaran pinjaman yang diterima
Penerimaan modal disetor dan agio saham dari Penawaran Umum Terbatas
IV
Biaya penerbitan surat berharga yang diterbitkan
Pembayaran atas surat berharga yang diterbitkan yang jatuh tempo
Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan
Penurunan neto kas dan setara kas
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing
Kas dan setara kas awal tahun
Kas dan setara kas akhir tahun
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(dalam miliaran Rupiah)
Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember
2019
2018
(1.803)
(1.647)
35
68
(56)
(46)
(467)
(146)
27

79

(30)
216
(3.553)
22
(1.947)

140
198
5.829
42
(829)

192

(371)

3.005
(781)
2.573
(1.967)
(23)
(27)
617
(2.143)

(3.067)
(154)
(9.396)
1.537
(42)
51
(29)
(6.158)

2.534

1.567

578
(4.476)

3.692
(3.456)

12.001

14.094

(10.976)
(98)
47
(53)
(442)

(13.034)
(267)
36
(11)
2.620

35.362
(32.407)

43.377
(45.000)

427
(634)
-

500
(68)
1.456

(1.500)
1.248
(1.338)
11
11.960
10.634

4
270
(3.269)
15
15.214
11.960

Rasio Keuangan Yang Dipenuhi
Tabel berikut menyajikan rasio keuangan Perseroan (tanpa memperhitungkan entitas anak), kecuali untuk rasio pertumbuhan.
(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember
2019
2018

Keterangan

PERMODALAN
Rasio kecukupan modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko kredit
Rasio kecukupan modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko
pasar
Rasio kecukupan modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko
operasional
Rasio kecukupan modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko
pasar, dan risiko operasional

14.08%
14.07%

15,16%
15,04%

12.60%

13,50%

12.59%

13,41%

7,41%

6,74%

1,61%

2,14%

5,99%
4,45%
4,93%

6,67%
4,75%
5,32%

RENTABILITAS
Imbal hasil aset (ROA)
Imbal hasil ekuitas (ROE)
Marjin pendapatan bunga bersih (NIM)
Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)

0,13%
3,17%
2,08%
98,98%

0,22%
2,95%
2,83%
98,41%

LIKUIDITAS
Rasio jumlah kredit yang diberikan terhadap jumlah simpanan nasabah (LDR)

84,82%

86,18%

21,61%

-

6,02%
5,44%
8,00%
0,45%

6,52%
9,62%
8,00%
0,17%

4,83%
4,95%
3,34%
-22,31%
0,04%
1,52%
14,10%

-10,15%
-12,67%
27,16%
-17,24%
2,11%
-6,94%
-39,79%

ASET PRODUKTIF
Aset produktif dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif
dan aset non produktif
Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset
produktif
Rasio kredit bermasalah terhadap kredit yang diberikan – kotor
Rasio kredit bermasalah terhadap kredit yang diberikan – neto
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif

KEPATUHAN (COMPLIANCE)
Persentase pelanggaran BMPK
Pihak terkait
Pihak tidak terkait
Persentase pelampauan BMPK
Pihak terkait
Pihak tidak terkait
PLM (d/h Giro Wajib Minimum (GWM):
GWM Utama Rupiah
GWM Sekunder
GWM konvensional valuta asing
Posisi Devisa Neto (PDN)
PERTUMBUHAN
Rasio pertumbuhan aset
Rasio pertumbuhan liabilitas
Rasio pertumbuhan ekuitas
Rasio pertumbuhan pendapatan bunga dan Syariah – bersih
Rasio pertumbuhan pendapatan operasional lainnya
Rasio pertumbuhan beban operasional lainnya
Rasio pertumbuhan laba bersih
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V.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini harus dibaca bersama dengan Ikhtisar Data Keuangan Konsolidasian Penting,
laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait,
dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.
Informasi keuangan yang disajikan dibawah ini diambil atau bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan
entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (“RSM
Indonesia”), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (”IAPI”),
dengan opini audit tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal tentang kondisi ekonomi karena dampak
pandemi virus corona dan paragraf hal-hal lain. Laporan audit RSM Indonesia tersebut ditandatangani oleh Dedy Sukrisnadi
(Rekan pada RSM Indonesia dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0645).
1.

Umum

Perseroan merupakan suatu bank swasta nasional di Indonesia yang nasabahnya berupa nasabah individual dan badan
usaha baik swasta maupun BUMN serta institusi pemerintah. Perseroan membagi segmen usahanya ke dalam sektor UMKM
dan Konsumer.
Perseroan menempatkan bisnis ritel sebagai segmen unggulan agar dapat menjaga pertumbuhan berkelanjutan. Model bisnis
ritel yang dikembangkan Perseroan adalah dengan menempatkan sektor UMKM dan Konsumer sebagai segmen andalan.
Untuk produk kredit segmen ritel memiliki komposisi sebesar 71.51%.
Perseroan fokus pada segmen ritel dengan segmen komersial sebagai penyeimbang, hal ini merupakan strategi Perseroan
untuk mendiversifikasi risiko portofolio bisnis serta langkah untuk optimalisasi margin. Perseroan fokus untuk terus
mengembangkan bisnis berbasis skema pembiyaan khusus antara lain Flexy Bill, Flexy Health, Flexy Gas, Flexy Ritel,
Showroom Financing, Invoice Financing, New Swamitra yang juga merupakan value proposition Perseroan di peta persaingan
perbankan. Selain itu perseroan juga melakukan langkah efisiensi permodalan dengan menetapkan fokus bisnis pada
ATMR/capital charge rendah serta segmen bisnis unggulan yang memiliki kinerja dan prospek yang baik, serta memiliki
hubungan kerja yang berkesinambungan.
Disisi peningkatan kualitas, Perseroan fokus pada penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan action plan dan pipeline
yang telah disusun secara terstruktur, yaitu melalui intensive collection, restrukturisasi, maupun langkah-langkah
pengambilalihan jaminan. Pada sisi bisnis proses internal, Perseroan melakukan penguatan di berbagai fungsi mulai dari first
line dengan peningkatan independensi fungsi analis kredit serta penerapan Credit Factory, penguatan fungsi second line
dengan memperkuat fungsi manajemen risiko, kemudian didukung oleh penguatan fungsi teknologi informasi, operasional
dan sumber daya manusia.
Di sisi pendanaan, upaya akuisisi nasabah dan peningkatan kualitas rekening fokus pada segmen pasar nasabah Ritel.
Sementara untuk nasabah besar dan korporat tetap diupayakan peningkatan kualitas rekening melalui bundling produk dana
dengan jasa transactional banking serta produk investasi dan wealth management. Perseroan juga terus berupaya untuk
memperkuat struktur pendanaan dengan menyeimbangkan dana yang bersifat jangka panjang dan tidak sensitif terhadap
bunga dengan dana yang bersifat jangka pendek dan berbasis bunga. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh tingkat
biaya dana yang lebih efisien dengan tetap memperhatikan kondisi likuiditas.
Perseroan dapat digolongkan kedalam bank BUKU III sesuai dengan golongan bank menurut modal inti. Market share
Perseroan dengan total aset konsolidasian pada 31 Desember 2019 sebesar Rp 100.264 miliar yaitu 1,17% dari keseluruhan
nilai aset industri perbankan di Indonesia. Dari segi pembiayaan yang diberikan, pangsa pasar Perseroan yaitu 1,22% dari
keseluruhan pembiayaan industri perbankan Indonesia. Sementara berdasarkan dana pihak ketiga, dengan total dana pihak
ketiga konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019 Rp80.813 miliar pangsa pasar Perseroan yaitu 1,35% dari dana pihak
ketiga Industri Perbankan Indonesia (sumber: OJK, Statistik Perbankan Indonesia - Desember 2019).
Melalui serangkaian bentuk edukasi maupun komunikasi pemasaran yang terintegrasi (integrated marketing communication)
kepada masyarakat, Perseroan memperoleh penghargaan “Marketeers Omni Brand Award 2019” dari Marketeers. Kondisi
tersebut menunjukkan bahwa Perseroan memiliki pemasaran yang baik sebagai modal untuk peningkatan aktivitas dan
volume bisnis pada masa yang akan datang.
Dengan layanan dan infrastruktur teknologi serta kompetensi yang dimiliki, Perseroan melakukan kemitraan strategis dengan
BUMN, Perusahaan swasta dan berbagai asosiasi, komunitas dan lembaga lainnya yang bertujuan untuk menciptakan suatu
hubungan saling menguntungkan antara Perseroan dengan jaringan bisnis dari mitra strategis. Kemitraan ini diwujudkan baik
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dalam bentuk pengelolaan keseluruhan mata rantai usaha dari mitra (hulu sampai dengan hilir) maupun penyediaan
produk/layanan yang dimiliki oleh Bukopin yang didesain secara khusus untuk nasabah yang bersangkutan (tailor made).
Produk – produk unggulan perseroan yaitu Flexy Bill, Flexy Health, Flexy Gas, Flexy Pay, Flexy Ritel, Showroom Financing,
New Swamitra hadir dari kemitraan strategis tersebut. Untuk menggali potensi sumber fee based income baru serta
mengantisipasi munculnya nasabah generasi milenial, Perseroan terus berupaya untuk mengembangkan electronic dan
digital banking, serta penjajakan aliansi dengan Perusahaan financial technology (fintech) maupun start-up business melalui
BNVLabs, yaitu sebuah program terintegrasi yang mendorong berkembangnya ekosistem fintech di Indonesia, dengan tujuan
menumbuhkan lebih banyak startup fintech yang mampu menciptakan solusi kolaboratif dengan para pelaku industri
keuangan dan perbankan. BNVLabs juga menyediakan ruang eksperimen yang menjadi katalis bagi para startup founder,
kreator, dan kolaborator untuk bekerjasama menciptakan solusi di bidang finansial.
Perseroan telah memiliki dan menyediakan berbagai produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah yang
didukung oleh teknologi dan SDM yang berpengalaman. Hal ini tercermin dari beberapa prestasi peringkat pelayanan
diantaranya mendapatkan penghargaan “Satisfaction Loyalty Engagement (SLE) Awards 2019” versi infobank pada tahun
2019
Manajemen Perseroan memiliki pengalaman lebih dari 49 tahun dalam industri perbankan, sehingga dengan pengalaman
yang dimiliki tersebut, diharapkan dapat membawa Perseroan mencapai setiap sasaran. Hal ini ditunjukkan dengan
memperoleh penghargaan seperti “Best Bank Performance of MSME Loans 2019” sebagai Bank Umum dengan Pangsa
Penyaluran kredit UMKM versi majalah Peluang di tahun 2019, “The Big 6 - Indonesia GCG Implementation 2019 - Public
Bank BUKU III - Asset 100 triliun” dari Indonesia Corporate Govenrnance Awards.
Hubungan yang dibina dengan baik oleh Perseroan dengan Bank koresponden, dapat menciptakan peluang bisnis turunan
dari produk-produk trade finance sehingga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pasar kredit berbasis instrumen, di luar
produk-produk treasury. Upaya peningkatan pendapatan non bunga juga dilakukan melalui bundling product kredit non tunai
(noncash loan) seperti trade financing, maupun supply chain antar segmen debitur. Disisi lain Perseroan terus membina
hubungan baik dengan Bank koresponden, dapat menciptakan peluang bisnis turunan dari produk-produk trade finance
sehingga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pasar kredit berbasis instrumen, di luar produk-produk treasury.
Perseroan didukung oleh jaringan distribusi dan layanan yang terus berkembang, hingga akhir Desember 2019 Perseroan
memiliki 1 kantor pusat yang beralamat di Jl. M.T Haryono Kav.50-51, Jakarta 1270, 176 Kantor Cabang Pembantu, 156
Kantor Kas dan 834 ATM yang tersebar di hampir seluruh Provinsi. Perseroan berupaya memperkuat fungsi dan produktivitas
cabang sebagai jaringan layanan nasabah dan jaringan untuk peningkatan bisnis ritel. Di sisi lain, Perseroan terus
meningkatkan sinergi bisnis dengan Perusahaan anak yaitu Bank Syariah Bukopin melalui sinergi point centre layanan
Syariah di outlet Perseroan. Di samping itu, Perseroan juga mengembangkan pembiayaan kendaraan melalui sinergi dengan
Bukopin Finance.
Optimisme terhadap pemulihan ekonomi global sempat menguat pada triwulan IV-2019, antara lain disebabkan kesepakatan
tahap 1 perundingan perdagangan AS-Tiongkok sempat menurunkan ketidakpastian global dan meningkatkan optimisme
pelaku ekonomi terhadap prospek pemulihan ekonomi global, di sisi lain indikator di pasar barang menunjukkan kegiatan
ekonomi domestik di berbagai negara meningkat, didorong kenaikan harga minyak dan komunitas dunia seiring dengan
optimisme pemulihan perekonomian dunia. Namun optimisme tersebut sedikit terganggu setelah terjadinya Covid-19 yang
diperkirakan akan menekan perekonomian Tiongkok dan menghambat keberlanjutan pemulihan ekonomi global, setidaknya
pada triwulan I-2020. Pada 2020 perekonomian Tiongkok diperkirakan tumbuh melambat menjadi 5,6% (yoy) dan meningkat
menjadi 6,1% (yoy) pada 2021. Penurunan ekonomi Tiongkok tersebut menahan pemulihan ekonomi dunia, baik melalui
dampak langsung penurunan Tiongkok maupun dampak rambatan (spillover effect) ke negara lain. Pertumbuhan ekonomi di
Jepang dan Eropa diperkirakan juga belum kuat pada 2020, namun perbaikan prospek ekonomi diperkirakan terjadi di AS.
Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan menjadi 3,0% dari perkiraan 3,1% pada tahun 2020 dan kemudian meningkat
menjadi 3,4% dari perkiraan semula 3,2% pada tahun 2021.
Di tengah ketidakpastian proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pasca dampak Covid-19, perekonomian Indonesia
diproyeksikan tetap berdaya tahan, meskipun sedikit melambat sejalan melemahnya perekonomian global dan meningkatnya
risiko tertundanya prospek pemulihan perekonomian dunia. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi tetap baik yakni 5,02%,
meskipun lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 5,17%. Permintaan domestik yang terjaga
menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, meskipun kinerja ekspor menurun sejalan dengan pengaruh perlambatan
permintaan global dan penurunan harga komoditas. Secara spasial, permintaan domestik yang tetap baik ditopang oleh
meningkatnya perdagangan daerah seperti di wilayah Sumatra dan adanya perbaikan ekspor komoditas primer untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan dan Bali-Nusa Tenggara. Pertumbuhan ekonomi 2020 dipengaruhi oleh
tertahannya prospek pemulihan ekonomi dunia pasca meluasnya Covid-19 yang memengaruhi perekonomian Indonesia
melalui jalur pariwisata, perdagangan, dan investasi. Pertumbuhan ekonomi 2020 diperkirakan akan lebih rendah yaitu
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menjadi 5,0%-5,4%, dari perkiraan semula 5,1%-5,5%, dan kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 5,2-5,6%.
Inflasi tetap terkendali pada level yang rendah dan stabil. Inflasi IHK pada Januari 2020 tercatat sebesar 0,39% (mtm). Secara
tahunan, inflasi IHK Januari 2020 tercatat 2,68% (yoy). Inflasi yang terkendali didorong oleh ekspektasi inflasi, termasuk dalam
menjaga pergerakan nilai tukar sesuai fundamentalnya. Peningkatan inflasi terjadi pada volatile food yang antara lain
disebabkan oleh gangguan produksi dan distribusi beberapa komoditas volatile food. Sementara itu, kelompok administered
prices mencatat deflasi yang didorong oleh penurunan harga Bahan Bakar Khusus (BBK) dan normalisasi tarif berbagai
angkutan pasca liburan akhir tahun. Bank Indonesia memperkirakan inflasi yang rendah akan berlanjut sehingga IHK 2020
dan 2021 berada di sekitar 3,1%. Ke depan, Bank Indonesia tetap konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat
koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna memastikan inflasi terjaga dalam kisaran
sasaran 3,0% ± 1% pada 2020 dan 2021.
Penyesuaian aliran masuk modal asing di pasar keuangan domestik mulai menekan nilai tukar Rupiah. Pada Februari 2020,
nilai tukar Rupiah secara rerata mencatat depresiasi 0,38% dibandingkan dengan rerata level Januari 2020. Pelemahan
Rupiah ini sejalan dengan pelemahan mata uang negara peers yang dipicu oleh peningkatan ketidakpastian pasar keuangan
global. Pada 18 Maret 2020, pelemahan Rupiah masih berlanjut sebesar 5,18% secara rerata atau 5,72% secara point to
point dibandingkan Februari 2020. Pelemahan Rupiah tersebut didorong oleh ketidakpastian pasar keuangan global sehingga
memicu peningkatan perilaku risk-off investor global. Hal ini mendorong terjadinya penyesuaian aliran dana global dari negara
berkembang ke aset keuangan dan komoditas yang dianggap aman sehingga semakin menekan mata uang negara
berkembang, termasuk Indonesia. Pada Maret 2020, pelemahan nilai tukar Rupiah masih berlanjut seiring masih tingginya
sentimen di pasar keuangan global. Bank sentral terus berupaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar dengan meningkatkan
intensitas triple intervention agar nilai tukar Rupiah bergerak sesuai dengan fundamentalnya dan mengikuti mekanisme pasar,
yang dilakukan dengan mengoptimalkan strategi intervensi di pasar DNDF, pasar spot, dan pasar SBN guna meminimalkan
risiko peningkatan volatilitas nilai tukar Rupiah.
Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, meskipun fungsi intermediasi perbankan menjadi perhatian. Stabilitas sistem
keuangan terjaga tercermin dari rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/ CAR) perbankan Desember 2019 yang
tinggi yakni 23,31%, dan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) yang tetap rendah yakni 2,53% (gross) atau
1,18% (net). Kinerja korporasi go public yang tetap terjaga seiring kemampuan membayar yang cukup sehat juga menopang
stabilitas sistem keuangan. Namun demikian, pertumbuhan kredit masih belum kuat, tercermin dari angka pertumbuhan kredit
yang menurun dari 7,05% 9yoy) pada November 2019 menjadi sebesar 6,08% (yoy) pada Desember 2019. Pertumbuhan
Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Desember 2019 tercatat sebesar 6,54% (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan
November 2019 sebesar 6,72% (yoy). Dengan mempertimbangkan perkembangan tersebut, pertumbuhan kredit perbankan
2020 diperkirakan sekitar 9-11% dan ditopang oleh pertumbuhan DPK juga sekitar 8-10%.
Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 19-20 Februari 2020 memutuskan untuk menurunkan BI 7-Day Reverse
Repo Rate (BI7DRR) sebesar sebesar 25bps menjadi 4,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,00%,
dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 5,50%. Kebijakan moneter tetap akomodatif dan konsisten dengan
perkiraan inflasi yang terkendali dalam kisaran target, stabilitas eksternal yang terjaga, serta upaya untuk menjaga momentum
pertumbuhan ekonomi domestik di tengah pemulihan ekonomi global yang tertahan sehubungan ketidakpastian ekonomi
global. Bank Indonesia juga memutuskan untuk menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah untuk Bank Umum
Konvensional dan Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah sebesar 50 bps sehingga masing-masing menjadi 5,5% dan 4,0%,
dengan GWM Rerata masing-masing tetap sebesar 3,0%, dan berlaku efektif pada 2 Januari 2020. Kebijakan ini ditempuh
guna menambah ketersediaan likuiditas perbankan dalam meningkatkan pembiayaan dan mendukung pertumbuhan
ekonomi. Strategi operasi moneter juga terus diperkuat untuk menjaga kecukupan likuiditas dan mendukung transmisi bauran
kebijakan yang akomodatif.
Ekonomi global diperkirakan akan membaik dan terus tumbuh pada tahun-tahun mendatang meskipun tertahan pada triwulan
I-2020 sehubungan dengan meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Prospek pertumbuhan ekonomi global secara
berkelanjutan ini akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi domestik. Bank Indonesia memperkirakan prospek pemulihan
ekonomi dunia yang tertahan akan berlangsung dalam jangka pendek setelah meluasnya Covid-19. Kondisi perekonomian
Indonesia juga diperkirakan akan berada pada tingkat pertumbuhan kisaran 5,0%-5,4%. Pemulihan ekonomi domestik tidak
hanya dipengaruhi oleh perbaikan ekonomi global, namun juga oleh peningkatan permintaan domestik seiring dengan
membaiknya keyakinan para pelaku ekonomi. Di tahun 2020, Perseroan mengambil langkah langkah strategis yang berfokus
pada pertumbuhan segmen ritel dengan 3 (tiga) pilar utama yaitu produktivitas, kualitas, dan transaksional. Program kerja
pada pilar produktivitas dilakukan melalui berbagai aktivitas antara lain pengembangan produk scheme based financing,
relaunch & bundling, pengembangan bisnis baru, produktivitas outlet sebagai point of sales bank dan rekomposisi sumber
daya manusia. Pilar Kualitas diarahkan pada penguatan sumber dan struktur dana dan likuiditas bank, perbaikan kualitas
aset melalui penurunan NPL dan penjualan AYDA serta fokus pada growth pada segmen bisnis ritel dan segmen unggulan.
Pada pilar Transaksional Perseroan fokus memperkuat posisi Perseroan transaksi pembayaran listrik, meningkatkan
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kerjasama mitra strategis, serta memperkuat produk e-channel Perseroan saat ini. Perseroan diarahkan diarahkan untuk
dapat tumbuh secara prudent dan kompetitif melalui percepatan bisnis proses, simplifikasi dan pemanfaatan teknologi
informasi untuk mempercepat SLA, selain itu juga melakukan penguatan struktur organisasi dan menjalankan program
efisiensi.
Perseroan tetap melanjutkan berbagai pengembangan dan penataan bisnis internal baik dalam jaringan pelayanan, teknologi
informasi dan sumber daya manusia. Perseroan berusaha lebih kompetitif dalam persaingan dengan memanfaatkan
perubahan kemajuan teknologi. Tim pemasaran dibentuk dan dibina serta dilatih sejalan dengan pertumbuhan jumlah cabang
untuk menjaring nasabah-nasabah baru secara nasional. Dari sisi produk, Perseroan akan terus mengembangkan dan
menambah produk dan jasa baru untuk melayani nasabah-nasabah dengan menerapkan konsep consumer centric. Dengan
senantiasa melalui tahap analisis risiko yang sangat matang, rencana pengembangan produk dan/atau aktivitas baru
dilanjutkan dalam rangka menjawab tantangan kompetisi maupun perkembangan kebutuhan nasabah.
Kemajuan terus diupayakan dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, tidak hanya di bidang kompetensi
pelayanan nasabah dan pengembangan produk tetapi juga di bidang-bidang penting lainnya seperti pengelolaan risiko dan
aspek kepatuhan. Komitmen Perseroan pada praktek tata kelola Perusahaan yang sehat juga tetap memegang peran penting.
Perseroan telah memantapkan diri untuk terus mempertahankan strategi sesuai visi-misi sebagai bank ritel dan bisnis
terkemuka dalam lingkungan yang semakin dinamis dan global ini. Kami percaya bahwa pengalaman, jaringan, kemitraan
dan kepercayaan yang telah kami bina selama bertahun-tahun akan terus menjadi kunci keunggulan yang menempatkan
Perseroan pada posisi yang menguntungkan di industri perbankan. Konsolidasi bisnis internal, peningkatan efisiensi dan
produktivitas, penataan organisasi dan sumber daya manusia, pemeliharaan kualitas aset terutama kredit serta peningkatan
porsi dana murah melalui perluasan basis nasabah adalah beberapa strategi yang ditempuh guna peningkatan kinerja ke
depan.
1.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Kinerja Perseroan
Kondisi keuangan dan kinerja Perseroan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:
Kondisi Perekonomian Indonesia
-

Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi global diwarnai ketidakpastian dampak dari pandemi Covid-19 yang diperkirakan akan menekan
perekonomian Tiongkok dan menghambat keberlanjutan pemulihan ekonomi global sampai dengan triwulan I-2020. Pada
2020, perekonomian Tiongkok diperkirakan tumbuh melambat menjadi 5,6% (yoy) dan meningkat menjadi 6,1% (yoy)
pada 2021. Penurunan ekonomi Tiongkok tersebut menahan pemulihan ekonomi dunia, baik melalui dampak langsung
penurunan Tiongkok maupun dampak rambatan (spillover effect) ke negara lain. Pertumbuhan ekonomi di Jepang dan
Eropa diperkirakan juga belum kuat pada 2020, namun perbaikan prospek ekonomi diperkirakan terjadi di AS.
Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan menjadi 3,0% dari perkiraan 3,1% pada tahun 2020 dan kemudian meningkat
menjadi 3,4% dari perkiraan semula 3,2% pada tahun 2021.

-

Nilai Tukar Mata Uang
Tren pelemahan nilai tukar Rupiah masih berlanjut hingga triwulan 1 2020 yang sejalan dengan pelemahan mata uang
negara peers yang dipicu oleh peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global. Pada 18 Maret 2020, pelemahan
Rupiah masih berlanjut sebesar 5,18% secara rerata atau 5,72% secara point to point dibandingkan Februari 2020.
Pelemahan Rupiah tersebut didorong oleh ketidakpastian pasar keuangan global yang semakin meningkat pasca
penyebaran COVID-19 yang kian meluas sehingga memicu peningkatan perilaku risk-off investor global dan masih
tingginya sentimen di pasar keuangan global. Berbagai paket kebijakan moneter telah disiapkan Bank sentral sebagai
upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar dengan meningkatkan intensitas triple intervention agar nilai tukar Rupiah
bergerak sesuai dengan fundamentalnya dan mengikuti mekanisme pasar, yang dilakukan dengan mengoptimalkan
strategi intervensi di pasar DNDF, pasar spot, dan pasar SBN guna meminimalkan risiko peningkatan volatilitas nilai tukar
Rupiah.

-

Inflasi
Inflasi tetap terkendali pada level yang rendah dan stabil. Inflasi IHK pada Januari 2020 tercatat sebesar (0.39% (mtm).
Secara tahunan, inflasi IHK Januari 2020 tercata 2,68% (yoy). Inflasi yang terkendali didorong oleh ekspektasi inflasi,
termasuk dalam menjaga pergerakan nilai tukar sesuai fundamentalnya. Bank Indonesia memperkirakan inflasi yang
rendah akan berlanjut sehingga IHK 2020 dan 2021 berada di sekitar 3,1%. Ke depan, Bank Indonesia tetap konsisten
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menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah,
guna memastikan inflasi terjaga dalam kisaran sasaran. 3,0% ± 1% pada 2020 dan 2021.
-

Suku Bunga Acuan (BI Rate)
Kondisi perekonomian dunia yang belum kondusif memengaruhi pertumbuhan ekonomi domestik. Pelonggaran kebijakan
moneter dilakukan di Indonesia sejak bulan Juni 2019 dimana Bank Indonesia secara bertahap menurunkan suku bunga
acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) dari 6,0% menjadi 4,75% di bulan Februari 2020 selain itu Bank Indonesia
juga memutuskan untuk menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah untuk Bank Umum Konvensional dan Bank
Umum Syariah/Unit Usaha Syariah sebesar 50 bps sehingga masing-masing menjadi 5,5% dan 4,0%, dengan GWM
Rerata masing-masing tetap sebesar 3,0%, dan berlaku efektif pada 2 Januari 2020. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank
Indonesia pada 19-20 Februari 2020 memutuskan untuk menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar
sebesar 25bps menjadi 4,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,00%, dan suku bunga Lending
Facility sebesar 25 bps menjadi 5,50%. Kebijakan moneter tetap akomodatif dan konsisten dengan perkiraan inflasi yang
terkendali dalam kisaran target, stabilitas eksternal yang terjaga, serta upaya untuk menjaga momentum pertumbuhan
ekonomi domestik di tengah pemulihan ekonomi global yang tertahan sehubungan ketidakpastian ekonomi global.

1.2. Kebijakan Akuntansi yang Penting dan Perubahannya
a. Dasar penyusunan laporan keuangan
Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang
mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan dan
peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“BAPEPAM-LK”), yang fungsinya dialihkan kepada
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sejak tanggal 1 Januari 2013 No. VIII.G.7 yang merupakan lampiran keputusan Ketua
BAPEPAM-LK No. KEP 347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten
atau Perusahaan Publik”.
Laporan Keuangan entitas anak yang bergerak di bidang perbankan syariah disajikan sesuai dengan pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (“PSAK”) No. 101 (revisi 2016) tentang “Penyajian Laporan Keuangan Syariah”, PSAK No. 102
(amandemen 2013) tentang “Akuntansi Murabahah”, PSAK No. 103 tentang “Akuntansi Salam”, PSAK No. 104 (amandemen
2016) tentang “Akuntansi Istishna”, PSAK No. 105 tentang “Akuntansi Mudharabah”, PSAK No. 106 tentang “Akuntansi
Musyarakah”, PSAK No. 107 (amandemen 2016) tentang “Akuntansi Ijarah”, PSAK No 110 (revisi 2015), “Akuntansi Sukuk”,
dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (“PAPSI”) yang diterbitkan atas kerjasama Ikatan Akuntan Indonesia
dengan Bank Indonesia.
b. Perubahan kebijakan akuntansi
Amandemen dan penyesuaian atas standar, serta Interpretasi atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai
pada atau setelah 1 Januari 2019, dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu:
- PSAK 22 (Penyesuaian 2018): “Kombinasi Bisnis”;
- PSAK 24 (Amandemen 2018): “Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program”;
- PSAK 26 (Penyesuaian 2018): “Biaya Pinjaman”;
- PSAK 46 (Penyesuaian 2018): “Pajak Penghasilan”;
- PSAK 66 (Penyesuaian 2018): “Pengaturan Bersama”;
- ISAK 33: “Transaksi Valuta asing dan Imbalan di Muka”;
- ISAK 34: ”Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan”
Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode
berjalan atau tahun sebelumnya.
1.3. Dukungan Pemerintah di Sektor UMKM
Pemerintah maupun Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang intinya mengantisipasi terjadinya dampak
krisis Perekonomian di Eropa dan Amerika terhadap perekonomian nasional. Sebagian besar dari kebijakan tersebut ditujukan
untuk tetap mendorong laju pertumbuhan sektor UMKM ini, termasuk kelonggaran dalam menjalankan fungsi intermediasi
perbankan di sektor tersebut. Perseroan, sesuai dengan latar belakang dan misi yang diembannya dalam pengembangan
Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, merespon kebijakan ini secara positif serta terus berupaya mengembangkan
pembiayaan UMKM. Perseroan juga terus mengembangkan aliansi strategis dengan berbagai institusi Pemerintah maupun
BUMN, yang juga memiliki kepedulian terhadap perkembangan UMKM.
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1.4. Pendanaan/Pengelolaan Likuiditas
Untuk memastikan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah, Perseroan menerapkan
kebijakan pengelolaan likuiditas yang direview secara berkala sesuai dengan kondisi Perseroan maupun peraturan Bank
Indonesia. Penerapan pengelolaan likuiditas dilakukan melalui alokasi penempatan pada primary reserve dan aset likuid
dengan kriteria dan limit tertentu. Adapun pengelolaan aset likuid Perseroan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian sejalan
dengan kondisi Loan to Deposit Ratio (LDR) sehingga kondisi likuiditas Bank secara keseluruhan dapat tetap terjaga.
Perseroan mendanai kegiatan operasionalnya, termasuk kredit yang diberikan, melalui kombinasi dari laba operasi, simpanan
nasabah dan pinjaman dari bank lain. Perseroan juga memperoleh dana melalui penerbitan surat berharga, penjualan surat
berharga pasar uang secara Repo dan dana pinjaman dari badan-badan Pemerintah dan lembaga internasional. Seperti telah
dijelaskan, mengingat nasabah Perseroan di sektor perdagangan memiliki kebutuhan kredit yang berfluktuasi, Perseroan
secara aktif mengelola sumber-sumber pendanaan yang ada guna mengelola likuiditas secara efisien. Pada saat Perseroan
mengalami peningkatan permintaan kredit dari nasabah, Perseroan akan meningkatkan tingkat bunga deposito berjangka
secara selektif untuk menarik penempatan dana dari perusahaan-perusahaan asuransi, dana pensiun, swasta besar atau
BUMN, yang cenderung sensitif terhadap tingkat bunga. Perseroan juga memiliki fasilitas pinjaman yang diterima dari bankbank domestik dan asing untuk mengelola likuiditasnya.
1.5. Strategi Pemasaran Dana
Untuk meningkatkan daya saing dalam pemasaran dana Perseroan mengembangkan produk sesuai dengan kebutuhan target
pasar dan nasabah yang bertujuan untuk memberikan layanan yang terbaik. Pengembangan produk dan jasa ini didukung
oleh sistem teknologi terkini sehingga memungkinkan para nasabah untuk melakukan transaksi secara real-time online dari
seluruh outlet serta melaksanakan transaksi perbankan yang sesuai dengan kebutuhannya.
Di sisi pendanaan, upaya akuisisi nasabah dan peningkatan kualitas rekening fokus pada segmen pasar nasabah menengah.
Sementara untuk nasabah dan besar tetap diupayakan peningkatan kualitas rekening melalui bundling produk dana dengan
jasa transactional banking serta produk investasi dan wealth management.
Menyikapi perkembangan dunia digital dan mengantisipasi munculnya nasabah generasi milenial, Perseroan terus berupaya
untuk mengembangkan electronic dan digital banking serta penjajakan aliansi dengan Perusahaan financial technology
(fintech) maupun start-up business melalui BNVLabs. Hal ini merupakan dari upaya perseroan untuk menggali potensi sumber
fee-based income baru sehingga struktur pendapatan operasi dapat lebih solid.
1.6. Fluktuasi Nilai Tukar dan Suku Bunga
Perseroan telah menetapkan strategi untuk memitigasi risiko akibat pergerakan variabel pasar seperti risiko perubahan suku
bunga dan risiko perubahan nilai tukar, yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan aktivitas usahanya. Langkah-langkah
untuk memitigasi risiko tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:
• Pengendalian risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko suku bunga Perseroan pada trading book antara lain dilakukan
melalui analisis risiko dan limit untuk aktivitas trading yang meliputi transaksi Money Market, Foreign Exchange dan Fixed
Income Securities (surat-surat berharga). Selain itu, dilakukan proses mark to market untuk posisi trading book, monitoring
posisi devisa neto dan Value at Risk (VaR) atas posisi tersebut.
• Dengan mempertimbangkan komposisi portofolio Perseroan, pengelolaan risiko suku bunga banking book menjadi fokus
perhatian Perseroan karena porsi banking book yang sangat signifikan dibandingkan trading book. Hal ini dilakukan antara
lain dengan memperhatikan posisi gap aset dan liabilitas Perseroan yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga dan
kecenderungan pergerakan suku bunga acuan BI rate serta suku bunga pasar yang dapat mempengaruhi stabilitas tingkat
profitabilitas Perseroan. Pengukuran risiko dilakukan dengan menggunakan Interest Rate Risk Model dengan metodologi
repricing profile gap. Penilaian risiko nilai tukar mata uang asing dilakukan dengan memperhatikan Posisi Devisa Neto
(PDN) dan volatilitas mata uang asing yang dikelola Perseroan.
• Dalam melakukan pengukuran risiko, Perseroan melakukan stress test dengan beberapa skenario, termasuk skenario
terburuk (worst case scenario). Hal ini ditujukan untuk mengetahui tingkat kemampuan Perseroan dalam menghadapi
berbagai tingkat pergerakan hingga kondisi pasar yang tidak normal. Perseroan secara berkala melakukan back testing
untuk validasi pada metodologi, formula, model, dan penggunaan asumsi pada setiap skenario dalam model pengukuran
risiko.
• Sebagai mitigasi risiko nilai tukar valuta asing di tengah volatilitas nilai tukar valuta asing, maka pengelolaan PDN
dilakukan dengan hati-hati melalui kebijakan mengontrol mutasi transaksi valas di seluruh Kantor Cabang dan Unit Bisnis.
Dengan PDN yang terjaga pada level yang rendah dan terbatas, risiko nilai tukar valuta asing yang dihadapi tetap dapat
diminimalkan.
• Sebagai mitigasi risiko suku bunga, dilakukan pengendalian tingkat cost of fund antara lain dengan lebih meningkatkan
komposisi sumber dana Giro dan Tabungan, memperluas customer base, review suku bunga dana Deposito secara
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selektif, penempatan dana pada aset produktif dilakukan lebih selektif pada portofolio yang dapat memberikan keuntungan
optimal dan dilakukan review suku bunga sisi aset dan liabilitas yang lebih intensif apabila terjadi pergerakan suku bunga
pasar yang signifikan. Selain itu, upaya pengelolaan repricing gap sisi aset dengan sisi liabilitas disesuaikan dengan
memperhatikan arah pergerakan suku bunga sehingga dapat meminimalkan risiko suku bunga.
2.

Kondisi Perbankan Yang Sehat

2.1. Rasio Kecukupan Modal (CAR)
Posisi rasio kecukupan modal Perseroan dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar pada tanggal 31 Desember
2019 dan 2018 masing-masing sebesar 14,07% dan 15,04%. Dengan penerapan risiko operasional, maka posisi rasio
kecukupan modal Perseroan dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional pada tanggal
31 Desember 2019 dan 2018 sebesar 12,59%, dan 13.41%. Posisi CAR Perseroan berada diatas ketentuan yang ditetapkan
oleh OJK yaitu sebesar 9% – 9.99%.
2.2. Loan to Deposit Ratio (LDR)
Perseroan senantiasa berupaya untuk mengoptimalkan sumber dana untuk disalurkan dalam bentuk kredit yang diberikan
agar fungsi intermediasi dapat berjalan dengan optimal sesuai sasaran Bank Indonesia. Rasio yang digunakan untuk
mengukur likuiditas dalam industri perbankan adalah rasio kredit yang diberikan terhadap simpanan nasabah (LDR). LDR
Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 84,82% dan 86,18%. Dengan
mempertimbangkan fungsi intermediari Perseroan, maka tingkat LDR yang optimal bagi perseroan secara umum diarahkan
pada level ideal 80% hingga 88% yang merupakan level tidak terkena disinsentif terkait penghitungan GWM LDR.
Kebijakan ekspansi kredit secara umum disesuaikan dengan kemampuan penghimpunan dana pihak ketiga oleh Perseroan
sehingga dampak perubahan tingkat LDR terhadap kondisi likuiditas Perseroan tetap dapat diminimalkan. Meskipun
konsentrasi pada maturity jangka pendek tinggi, namun berdasarkan analisa core deposit diperoleh kesimpulan bahwa
persentase core deposit cukup tinggi sehingga dapat diyakini tingkat loyalitas nasabah simpanan jangka pendek (giro,
tabungan, deposito).
Untuk memastikan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitasnya kepada nasabah/counterparty, Perseroan
menerapkan kebijakan pengelolaan likuiditas melalui alokasi penempatan pada Cadangan Primer (Primary Reserve) dan alat
likuid berdasarkan kriteria dan limit tertentu. Dalam mengantisipasi dan menghadapi kondisi kesulitan likuiditas, Perseroan
telah memiliki kebijakan Rencana Pendanaan Darurat, yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Perseroan
dalam rangka mengantisipasi dan menghadapi perubahan kondisi likuiditas harian sehingga Perseroan dapat tetap memenuhi
setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu dan menjaga kelangsungan proses bisnis Perseroan.
Selain itu Perseroan terus meningkatkan sumber dana pinjaman jangka panjang baik berupa penerbitan obligasi subordinasi,
dalam rangka kredit program maupun kerjasama lainnya terutama dari pemerintah, BUMN, dan lembaga keuangan
internasional. Fasilitas kredit program dan pinjaman yang diterima Perseroan saat ini diantaranya berasal dari Pemerintah
Republik Indonesia, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan, PT
Jamsostek (Persero), Agence Francaise De Developpement.
2.3. Kualitas Aset
Rasio kredit bermasalah terhadap kredit yang diberikan – bersih pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing
sebesar 4,45% dan 4,75%. Rasio kredit bermasalah terhadap kredit yang diberikan sangat dipengaruhi oleh adanya
penurunan usaha debitur di segmen usaha tertentu dan tekanan ekonomi makro. Rasio kredit bermasalah terhadap kredit
yang diberikan – kotor untuk tahun 2019 dibandingkan 2018 terjadi penurunan terutama berasal dari penurunan kredit
bermasalah.
Perseroan senantiasa menjaga kualitas aset produktif dengan selalu mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam
ekspansi aset produktif, penyempurnaan kebijakan perkreditan, diversifikasi portofolio kredit, kecukupan agunan, dan sistem
pengendalian internal, dan membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014)
tentang “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Upaya memperbaiki kredit bermasalah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan Perseroan dan/atau hukum yang berlaku. Upaya-upaya untuk mengoptimalkan pengembalian kredit
dilakukan dengan pola restrukturisasi atau penyelesaian secara tunai bertahap atau pola persuasif lainnya, antara lain
penyelesaian secara tunai sekaligus atau penyerahan aset dan dengan litigasi, yaitu eksekusi jaminan kebendaan, kepailitan
atau upaya hukum lainnya, dengan mempertimbangkan/memperhatikan recovery rate.
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Jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 telah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan Perseroan berkeyakinan penyisihan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan tidak
tertagihnya kredit yang diberikan.
2.4. Rentabilitas
Marjin pendapatan bunga bersih/Net Interest Margin (NIM) merupakan pendapatan bunga - bersih dibagi dengan rata-rata
saldo aset produktif yang menghasilkan bunga (interest earning assets). Marjin pendapatan bunga bersih pada tanggal 31
Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 2,08%, dan 2,83%.
Rasio imbal hasil aset/Return on Asset (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba
sebelum pajak dari aset yang dimiliki. Rasio imbal hasil aset pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing
sebesar 0,13% dan 0,22%.
Rasio imbal hasil ekuitas/Return on Equity (ROE) digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam menghasilkan
laba setelah pajak dari ekuitas yang dimiliki. Rasio imbal hasil ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masingmasing sebesar 3,17% dan 2,95%.
Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) adalah rasio untuk mengukur tingkat efisiensi Perseroan.
Rasio BOPO pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 98,98% dan 98,41%. Perseroan berupaya
untuk melakukan efisiensi dalam segala bidang, sehingga investasi-investasi yang dilakukan ditujukan untuk meningkatkan
produktivitas dan efisiensi proses bisnis.
3.

Indikator Kinerja Keuangan

3.1. Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Perkembangan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam miliar Rupiah)

Pendapatan Bunga dan Syariah serta Beban Bunga dan Syariah
7.981

7.765
5,750

5.388

2018

2019

Pendapatan Bunga dan Syariah

Beban Bunga dan Syariah

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah
sebagai berikut:
(dalam miliar Rupiah)
31 Desember
Keterangan
2019
%*
2018
Pendapatan bunga dan syariah
7.765
-3%
7.981
Beban bunga dan Syariah
(5.750)
-7%
(5.388)
Pendapatan bunga dan syariah – neto
2.015
-22%
2.593
Pendapatan operasional lainnya
784
0%
784
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan – neto
102
122%
(467)
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Keterangan
(Beban) pemulihan penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset nonkeuangan – neto
Keuntungan (Kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan
Keuntungan (Kerugian) transaksi mata uang asing – neto
Beban operasional lainnya
Laba operasional
Pendapatan (beban) non operasional – neto
Laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan
Manfaat (beban) pajak penghasilan
- Kini
- Penyesuaian pajak tahun lalu
- Tangguhan
Beban pajak penghasilan – neto
Laba tahun berjalan
Penghasilan komprehensif lain – neto
Penghasilan komprehensif tahun berjalan
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:
- Pemilik entitas induk
- Kepentingan non-pengendali
Total penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non-pengendali
Laba per saham
Dasar/Dilusian (nilai penuh)
*Pertumbuhan
**dibawah Rp500 juta

2019

31 Desember
%*
(3)
-50%

2018

(2)

**
**
(2.802)
96
38
134

100%
-2%
-34%
-.46%
-38%

**
(3)
(2.760)
145
71
216

(5)
120
(32)
83
217
94
311

89%
-252%
419%
14%
-50%
-18%

(47)
21
(26)
190
189
379

217
**

14%
-

190
**

311
**

-18%
-

379
1

19

16

3.2. Pendapatan Bunga dan Syariah
Berikut adalah rincian pendapatan bunga dan syariah Perseroan:

Keterangan
Pendapatan bunga kredit yang diberikan
Pendapatan bunga surat-surat berharga
Pendapatan bunga surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual
kembali
Pendapatan bunga penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain
Pendapatan bunga giro pada Bank Indonesia
Pendapatan bunga giro pada bank lain
Pendapatan tagihan lainnya
Pendapatan bunga pendapatan syariah
Jumlah pendapatan bunga dan syariah
*Pertumbuhan

(dalam miliar Rupiah)
31 Desember
2019
%*
2018
6.436
-3%
6.669
615
-17%
741
14
-61%
36
198
21
6
475
7.765

560%
-100%
320%
-14%
-14%
-3%

30
4
5
7
489
7.981

Pada Desember 2019, pendapatan bunga dan syariah Perseroan mencatat angka sebesar Rp7.765 miliar, turun sebesar 3%
atau Rp216 miliar dari Desember 2018 yang tercatat sebesar Rp7.981 miliar. Kondisi ini terutama disebabkan oleh tekanan
pada pendapatan bunga kredit dan pendapatan syariah akibat adanya penurunan usaha debitur sebagai dampak dari kondisi
perekonomian yang menurun. Selain itu juga terdapat penurunan pada pos pendapatan bunga surat berharga sebesar 17%
atau Rp126 miliar, pendapatan bunga surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali sebesar 61% atau Rp23 miliar
dengan diimbangi kenaikan pendapatan bunga penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain sebesar Rp168 miliar atau
560%.
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3.3. Beban Bunga dan Syariah
Berikut adalah rincian beban bunga dan syariah Perseroan:
Keterangan

2019
3.532
1.201
196
235
96
120
43

Beban bunga deposito berjangka
Beban bunga tabungan
Beban bunga giro
Beban bunga surat berharga yang diterbitkan
Beban bunga simpanan dari bank lain
Beban bunga pinjaman yang diterima
Beban bunga surat berharga yang dijual dengan janji dibeli
kembali
Beban syariah
Jumlah beban bunga dan syariah
*Pertumbuhan

(dalam miliar Rupiah)
31 Desember
%*
2018
12%
3.166
6%
1.133
10%
178
-31%
343
-32%
141
48%
81
8%
40

328
5.750

7%
7%

306
5.388

Pada Desember 2019, beban bunga dan syariah Perseroan mencatat angka sebesar Rp5.750 miliar, naik sebesar 7% atau
Rp362 miliar dari Desember 2018 yang tercatat sebesar Rp5.388 miliar. Kondisi ini terutama disebabkan karena adanya
peningkatan bunga deposito berjangka, yang terjadi pada awal-awal tahun 2019 sebagai dampak dari aktivitas penghimpunan
dana yang cukup agresif.
3.4. Pendapatan Operasional Lainnya
Berikut adalah rincian pendapatan operasional lainnya Perseroan:
Keterangan

2019

Provisi dan komisi lainnya
Keuntungan atas penjualan surat-surat berharga – neto
Keuntungan selisih kurs – neto
Lain-lain
Jumlah pendapatan operasional lainnya
*Pertumbuhan

539
28
32
185
784

31 Desember
%*
21%
-69%
-11%
-12%
0%

(dalam miliar Rupiah)
2018

446
91
36
210
784

Pada Desember 2019, pendapatan operasional lainnya Perseroan relatif stabil di angka sebesar Rp784 miliar. Jika dilihat
secara lebih detil, pos provisi dan komisi lainnya meningkat sebesar 21% atau Rp93 miliar, terutama berasal dari peningkatan
komisi produk-produk berbasis trade finance, sementara pos pendapatan lain-lain turun sebesar 12% atau Rp25 miliar
terutama berasal dari aktivitas public service yang melambat seiring dengan meningkatnya kompetisi.
3.5. Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan
Keterangan

2019

Giro pada bank lain
Surat-surat berharga
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
Lain-lain
Jumlah pendapatan operasional lainnya
*Pertumbuhan
**dibawah Rp500 juta

**
137
(36)
102

31 Desember
%*
100%
102%
132%
-68%
122%

(dalam miliar Rupiah)
2018

(1)
(19)
(426)
(21)
(467)

Pada Desember 2019, pembalikan beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan-neto Perseroan mencatat
angka sebesar Rp102 miliar, sementara pada Desember 2018 beban penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp467
miliar. Kondisi ini terutama disebabkan oleh adanya perbaikan kualitas kredit yang berdampak pada penurunan kebutuhan
cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) kredit.
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3.6. Beban Operasional Lainnya
Berikut adalah rincian beban operasional lainnya Perseroan:
Keterangan

2019

Beban umum dan administrasi
Beban gaji dan tunjangan karyawan
Premi program penjaminan pemerintah
Jumlah beban operasional lainnya
*Pertumbuhan

1.767
885
150
2.802

31 Desember
%*
10%
-11%
-6%
2%

(dalam miliar Rupiah)
2018

1.604
997
159
2.760

Pada Desember 2019, beban operasional lainnya Perseroan mencatat angka sebesar Rp2.802 miliar, naik sebesar 2% atau
Rp41 miliar dari Desember 2018 yang tercatat sebesar Rp2.760 miliar. Peningkatan Beban Operasional Lainnya terutama
berasal dari Beban Umum dan Administrasi sebesar 10% atau Rp163 miliar sebagai dampak dari peningkatan biaya promosi,
pemeliharaan dan perbaikan, jasa profesi, amortisasi aset tak berwujud, serta aktivitas lainnya. Di sisi lain, beban gaji dan
tunjangan karyawan mengalami penurunan sebesar 11% atau Rp112 miliar sebagai dampak dari penurunan jumlah
karyawan. Beban premi program penjaminan pemerintah juga mengalami penurunan sebesar 6% atau Rp9 miliar terutama
karena penurunan rata-rata simpanan nasabah selama tahun 2019.
3.7. Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan

Keterangan

2019

Laba sebelum beban pajak penghasilan
*Pertumbuhan

134

31 Desember
%*
-38%

(dalam miliar Rupiah)
2018

216

Pada Desember 2019, Perseroan membukukan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp134 miliar turun sebesar 38%
atau Rp82 miliar dibandingkan Desember 2018 sebesar Rp216 miliar. Kondisi ini terutama disebabkan karena penurunan
pendapatan bunga bersih sebesar 22% atau Rp578 miliar akibat adanya penurunan usaha debitur sebagai dampak dari
kondisi perekonomian yang menurun serta peningkatan bunga simpanan nasabah sebagai dampak dari aktivitas
penghimpunan dana yang cukup agresif.
3.8. Laba Tahun Berjalan
Keterangan

2019

Laba tahun berjalan
*Pertumbuhan

217

31 Desember
%*
14%

(dalam miliar Rupiah)
2017

190

Pada Desember 2019, Perseroan membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp217 miliar meningkat sebesar Rp27 miliar
atau sebesar 14% dari Desember 2018 yang tercatat sebesar Rp190 miliar. Peningkatan ini selaras dengan pertumbuhan
bisnis selama tahun 2019.
3.9. Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan
Keterangan

2018

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan
*Pertumbuhan

311

31 Desember
%*
-18%

(dalam miliar Rupiah)
2017

379

Pada Desember 2019, total penghasilan komprehensif tahun berjalan perseroan sebesar Rp311 miliar menurun sebesar
Rp68 miliar atau 18% dari Desember 2018 yang tercatat sebesar Rp379 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan adanya
penurunan nilai atas surat berharga tersedia untuk dijual.
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4.

Analisis Laporan Posisi Keuangan
Perkembangan Posisi Keuangan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam miliar Rupiah)

Aset, Liabilitas dan Ekuitas
95.644

100.264
87.049

91.359

8.594

8.905

2018
Aset

2019
Liabilitas

Ekuitas

4.1 Aset
Komposisi aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Keterangan
Kas
Giro pada Bank Indonesia
Giro pada bank lain – bersih
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain
Surat-surat berharga – bersih
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali
- bersih
Tagihan derivatif
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah bersih
Tagihan akseptasi
Penyertaan saham
Aset tetap – bersih
Aset pajak tangguhan – bersih
Aset tak berwujud – bersih
Aset lain-lain – bersih
Total aset
*Pertumbuhan
**dibawah Rp500 juta

2019

836
4.101
867
4.848
9.069
-

(dalam miliar Rupiah)
31 Desember
%*
2018
2%
816
2%
4.031
8%
803
-24%
6.355
16%
7.842
-100%
1.001

67.836

-100%
5%

**
64.365

111
**
3.012
22
248
9.314
100.264

-18%
0%
-2%
-73%
10%
35%
5%

135
**
3.075
80
226
6.913
95.644

Pada Desember 2019, total aset Perseroan mencatat angka sebesar Rp100.264 miliar, naik sebesar 5% atau Rp4.620 miliar
dari tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp95.644 miliar. Peningkatan aset terutama berasal dari peningkatan simpaan
nasabah dan dialokasikan ke dalam peningkatan aset produktif berupa kredit yang diberikan – bersih yang mengalami
peningkatan sebesar 5% atau Rp3.471 miliar dan surat-surat berharga – bersih yang mengalami peningkatan 16% atau
Rp1.227 miliar.
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4.1.1 Giro pada Bank Indonesia
Pada Desember 2019, Perseroan membukukan giro pada Bank Indonesia sebesar Rp4.101 miliar naik sebesar Rp70 miliar
atau 2% dari tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp4.031 miliar. Kondisi ini terutama disebabkan karena penurunan GWM
sebesar 50 basis point selama tahun 2019.
4.1.2 Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain
Pada Desember 2019, perseroan membukukan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain sebesar Rp4.848 miliar
turun sebesar Rp1.507 miliar atau 24% dari tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp6.355 miliar. Kondisi ini terutama disebabkan
adanya pengalihan portofolio yang memanfaatkan ekses likuiditas ke instrumen yang memberikan yield lebih tinggi yaitu
surat-surat berharga.
4.1.3 Surat-surat Berharga - neto
Pada Desember 2019, perseroan membukukan surat-surat berharga-neto sebesar Rp9.069 miliar naik sebesar Rp1.227
miliar atau 16% dari tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp7.842 miliar. Kondisi ini terutama disebabkan adanya pengalihan
portofolio yang memanfaatkan ke instrumen yang memberikan yield lebih tinggi yaitu surat-surat berharga.
4.1.4 Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah
Pada Desember 2019, total kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah sebesar Rp67.836 miliar, naik sebesar
5% atau Rp3.471 miliar dari tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp64.365 miliar. Kenaikan ini terutama terjadi pada segmen
kedit konsumsi yang mengalami peningkatan sebesar 12% atau Rp1.786 miliar.
Adapun kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah Perseroan dapat dikategorikan ke dalam jenis dan
kolektibilitas, dengan perincian sebagai berikut:
1.

Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah berdasarkan jenis
Keterangan

Modal kerja
Investasi
Konsumsi
Program pemerintah
Sindikasi
Direksi dan karyawan
Bank lain
Jumlah kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang
syariah – bruto
Penyisihan kerugian penurunan nilai
Jumlah kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang
syariah – neto
*Pertumbuhan
**dibawah Rp500 juta

2019
29.747
22.838
16.381
86
395
99
69.546
(1.710)
67.836

(dalam miliar Rupiah)
31 Desember
%*
2018
2%
29.204
3%
22.171
12%
14.594
-26%
117
50%
263
4%
95
-100%
**
5%
66.444
18%
5%

(2.079)
64.365

Komposisi kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah sebagian besar disalurkan untuk modal kerja, Investasi dan
Konsumsi.
2.

Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah berdasarkan kolektibilitas
Keterangan

2019
51.549
13.848
210
867
3.072
69.546

Lancar
Dalam perhatian khusus
Kurang lancar
Diragukan
Macet
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(dalam miliar Rupiah)
31 Desember
%*
2018
-7%
55.342
106%
6.728
-82%
1.153
282%
227
3%
2.994
5%
66.444

Keterangan
Jumlah kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang
syariah – bruto
Penyisihan kerugian penurunan nilai
Jumlah kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang
syariah – neto
*Pertumbuhan

2019

31 Desember
%*

(1.710)
67.836

18%
5%

2018
(2.079)
64.365

Jumlah kredit yang diberikan dan jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang evaluasi penurunan nilainya dilakukan
secara individual dan kolektif pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Keterangan

2019
69.546
(1.710)
67.836

Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang Syariah
Penyisihan kerugian penurunan nilai
Jumlah kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang
syariah - neto
*Pertumbuhan

(dalam miliar Rupiah)
31 Desember
%*
2018
5%
66.444
18%
(2.079)
5%
64.365

Tabel berikut menyajikan rasio kredit bermasalah terhadap kredit yang diberikan Perseroan (tanpa memperhitungkan entitas
anak) pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:
(dalam miliar Rupiah)
31 Desember
Keterangan
2019
%*
2018
Rasio kredit bermasalah terhadap kredit yang diberikan - kotor
5.99%
-0.68%
6,67%
Rasio kredit bermasalah terhadap kredit yang diberikan - bersih
4.45%
-0.3%
4,75%
*Pertumbuhan
Perseroan telah melakukan langkah-langkah mitigasi dalam upaya menjaga kualitas kredit yaitu:
-

Melakukan monitoring terhadap perkembangan perekonomian terkini.
Melakukan mapping terhadap penyebab kredit bermasalah dan menyusun formulasi yang tepat untuk proses
penyelesaiannya.
Membuat action plan atas kredit bermasalah dan melakukan monitoring atau pelaksanaan action plan yang ditetapkan.
Menyusun standarisasi langkah-langkah penanganan kredit bermasalah dan proses restrukturisasi berdasarkan segmen
bisnis (UMKM, Konsumer, dan komersil).
Pola penyelesaian kredit bermasalah dengan tetap memperhatikan recovery rate serta tidak bertentangan dengan
ketentuan internal maupun eksternal, yakni, penyelesaian melalui collection, lelang, penjualan secara Cessie, dan offset.
Peningkatan kerjasama penjualan (agunan/piutang) dengan pihak ketiga seperti broker properti, Advokat, Kurator, dan
Investor/Broker Cessie, balai lelang swasta.
Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang terkait dengan penanganan kredit bermasalah.
Melakukan percepatan penyelesaian kredit bermasalah baik melalui jalur non litigasi maupun litigasi.

Disisi lain perseroan juga melakukan langkah-langkah strategis untuk penguatan bisnis proses internal guna meningkatkan
kualitas pertumbuhan kredit baru dengan penguatan fungsi first line defence dan penerapan manajemen risiko yang lebih
komprehensif dan terukur, yaitu:
-

Fokus pada segmen ritel dan bisnis unggulan dengan pertimbangan penguatan struktur dan profil risiko.
Ekspansi kredit dengan ATMR rendah melalui penyaluran kredit UKMK, Kredit beragunan Rumah Tinggal/KPR,
Pensiunan dan pembiayaan kepada BUMN atau dengan jaminan Pemerintah.
Pemisahan fungsi marketing dan fungsi analis sebagai bentuk peningkatan independensi fungsi analis kredit.
Penguatan struktur pembiayaan antara cash loan dan non-cash loan untuk memastikan penggunaan kredit yang tepat
guna dan menghindari side streaming.
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4.1.5 Aset Lain-lain
Berikut adalah rincian aset lain-lain Perseroan dan entitas anaknya:
Keterangan

2019

Pembiayaan transaksi perdagangan
Agunan yang diambil alih – neto
Biaya dibayar dimuka
Pendapatan masih akan diterima
Tagihan pajak penghasilan badan – neto
Piranti lunak dalam pengembangan
Uang muka
Tagihan terkait dengan transaksi kartu kredit dan ATM neto
Setoran jaminan
Lain-lain – neto
Jumlah aset lain-lain
*Pertumbuhan

4.110
3.160
795
576
235
104
124
83

(dalam miliar Rupiah)
31 Desember
%*
2018
184%
1.446
-18%
3.836
-9%
874
95%
296
-5%
206
29%
80
178%
69
-7%
89

90
37
9.314

900%
429%
35%

9
7
6.913

Pada Desember 2019, total aset lain-lain Perseroan mencatat angka sebesar Rp9.314 miliar, naik sebesar 35% atau Rp2.401
miliar dari tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp6.913 miliar. Kondisi ini terutama disebabkan oleh peningkatan transaksi
perdagangan sebesar 184% atau Rp2.664 miliar, sementara itu di sisi lain terdapat penurunan Aset Yang Diambil Alih (AYDA)
– bersih sebesar 18% atau Rp676 miliar Peningkatan pembiayaan transaksi perdagangan selaras dengan strategi perseroan
untuk mengembangkan scheme based financing yang spesifik dan memenuhi kebutuhan nasabah, diataranya melalui produk
Flexy Bill, Flexy Gas, Flexy Pay, Flexy Health dan lain-lain
4.2 Liabilitas
Komposisi liabilitas Perseroan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Keterangan
Liabilitas segera
Simpanan nasabah
Simpanan dari bank lain
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - bersih
Liabilitas akseptasi
Pinjaman yang diterima
Utang pajak
Liabilitas lain-lain
Surat berharga yang diterbitkan
Total liabilitas
*Pertumbuhan

2019

489
80.813
1.154
4.275
111
1.072
89
1.557
1.798
91.359

(dalam miliar Rupiah)
31 Desember
%*
2018
65%
297
6%
76.150
-63%
3.122
166%
1.607
-18%
135
-16%
1.279
-23%
116
48%
1.049
-45%
3.296
5%
87.049

Pada Desember 2019, total liabilitas Perseroan mencatat angka sebesar Rp91.359 miliar, naik sebesar 5% atau Rp4.310
miliar dari tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp87.049 miliar. Kondisi ini terutama disebabkan oleh peningktan simpanan
nasabah sebesar 6% atau Rp4.664 miliar dan peningkatan Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali –
bersih sebesar 166% atau Rp2.668 miliar, sementara itu terdapat penurunan pada pos simpanan dari bank lain sebesar 63%
atau Rp1.967 miiar, surat berharga yang diterbitkan sebesar 45% atau Rp1.498 miliar dan pinjaman diterima sebesar 16%
atau Rp207 miliar.
Dalam mengelola liabilitas yang dimiliki, Perseroan senantiasa memperhatikan aspek likuiditas dengan melakukan pemetaan
dan pengeloaan atas seluruh komponen liabilitas. Tabel di bawah ini menyajikan ekspektasi arus kas yang tidak didiskontokan
dari liabilitaskeuangan Perseroan berdasarkan jatuh tempo kontraktual yang terdekat.
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Keterangan

Total

Liabilitas segera
Simpanan nasabah
Simpanan dari bank lain
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli
kembali - bruto
Surat berharga yang diterbitkan
Liabilitas akseptasi
Pinjaman yang diterima
Neto

489
80.813
1.154
4.275
1.798
111
1.072
89.713

(dalam miliar Rupiah)
31 Desember 2019
Kurang
Lebih
Lebih
3-12
dari 3
dari 1-5
dari 5
Bulan
Bulan
Tahun
Tahun
489
75.592
5.221
1.154
4.275
88
49
81.648

23
25
5.269

997
997

1.798
1.798

4.2.1 Simpanan nasabah
Persentase komponen jumlah simpanan nasabah seperti yang diuraikan dalam tabel di bawah ini:
Keterangan

31 Desember
%*
29%
-4%
5%
6%

2019
12.977
19.132
48.704
80.813

Giro
Tabungan
Deposito berjangka
Total simpanan nasabah
*Pertumbuhan

(dalam miliar Rupiah)
2018
10.043
19.917
46.190
76.150

Pada Desember 2019, total simpanan nasabah Perseroan mencatat angka sebesar Rp80.813 miliar, naik sebesar 6% atau
Rp4.663 miliar dari tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp76.150 miliar. Kondisi ini disebabkan karena adanya peningkatan
giro sebesar 29% atau Rp2.934 miliar yang berasal dari nasabah utama dan terkait dengan berbagai pengembangan produk
Perseroan. Sementara itu produk tabungan mengalami penurunan sebesar 4% dan produk deposito mengalami peningkatan
sebesar 5%.
4.2.2 Pinjaman yang diterima
Pada Desember 2019, Perseroan membukukan pinjaman yang diterima sebesar Rp1.072 miliar turun sebesar Rp207 miliar
atau 16% dari tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp1.279 miliar. Kondisi ini disebabkan adanya penurunan pinjaman yang
berasal dari Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koperasi
dan UMKM, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), dan penurunan pinjaman yang diperoleh anak perusahaan dari bankbank kreditur.
4.3

Surat berharga yang diterbitkan

Pada Desember 2019, Perseroan membukukan surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp1.798 miliar turun sebesar
Rp1.498 miliar atau 45% dari tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp3.296 miliar. Kondisi ini disebabkan karena adanya
peunasan pokok obligasi subordinansi sebesar Rp1.500 miliar yang telah jatuh tempo pada tanggal 6 Maret 2019.
4.4

Ekuitas
Keterangan

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Modal ditempatkan dan disetor penuh
Tambahan modal disetor
Surplus revaluasi aset
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas surat-surat
berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual - setelah pajak
tangguhan
Saldo laba
38

2019
1.376
2.924
1.369
13

(dalam miliar Rupiah)
31 Desember
%*
2018
69%

1.376
2.924
1.369
(42)

Keterangan

2019

Telah ditentukan penggunaannya
Belum ditentukan penggunaannya
Sub jumlah
Kepentingan non-pengendali
Jumlah ekuitas
*Pertumbuhan

3.201
8.883
22
8.905

31 Desember
%*
9%
4%
4%

2018

2.945
8.572
22
8.594

Pada Desember 2019, Perseroan membukukan total ekuitas yang diterbitkan sebesar Rp8.905 miliar naik sebesar Rp311
miliar atau 4% dari tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp8.594 miliar. Kondisi ini disebabkan oleh akumulasi laba ditahan
sebesar 9% atau Rp266 miliar dan adanya peningkatan atas keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas surat-surat
berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual - setelah pajak tangguhan sebear Rp55 miliar.
5.

Analisis Arus Kas

Tabel berikut ini menyajikan perubahan arus kas Perseroan:
Keterangan
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas
*Pertumbuhan

2019
(2.143)
(442)
1.248
(1.337)

(dalam miliar Rupiah)
31 Desember
%*
2018
65%
(6.158)
-168%
2.620
362%
270
63%
(3.268)

Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Pada tahun 2019, arus kas-neto yang digunakan oleh Perseroan untuk aktivitas operasi menurun sebesar 65% atau Rp4.015
miliar dari posisi Desember 2018. Kondisi ini terutama disebabkan oleh meningkatnya arus kas masuk dari simpanan
nasabah. Sementara itu di sisi lain penyaluran kredit yang diberikan dan tagihan perdagangan juga mengalami peningkatan.
Sumber arus kas masuk dari aktivitas operasi terutama berasal dari penerimaan bunga dan simpanan nasabah, sementara
arus kas keluar terutama berasal dari pembayaran beban bunga, pembayaran beban operasional dan penurunan simpanan
dari bank lain.
Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Pada tahun 2019, arus kas - neto yang diperoleh Perseroan dari aktivitas investasi tahun 2019 menurun sebesar 168% atau
Rp3.064 miliar. Kondisi ini terutama disebabkan oleh menurunnya penerimaan dari surat-surat berharga yang jatuh tempo.
Sumber arus kas masuk dari aktivitas investasi terutama berasal dari penerimaan dari surat berharga yang dibeli dengan janji
dijual kembali dan penerimaan dari surat-surat berharga yang jatuh tempo, sementara arus kas keluar berasal dari pembelian
surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, pembelian surat-surat berharga yang jatuh tempo dan pembelian aset
tetap.
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Pada tahun 2019, arus kas - neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan di tahun 2019 meningkat 362% atau sebesar Rp978
miliar dari Desember 2018. Kondisi ini terutama disebabkan oleh menurunnya surat-surat berharga yang dijual dengan janji
dibeli kembali. Selain itu pada tahun 2019 terdapat pelunasan obligasi subordinasi yang telah jatuh tempo.
Sumber arus kas masuk dari aktivitas pendanaan terutama berasal dari penerimaan dari surat-surat berharga yang dijual
dengan janji dibeli kembali. sementara arus kas keluar berasal dari pelunasan pinjaman yang telah jatuh tempo.
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6.

Komitmen dan Kontijensi

6.1 Letters of Credit dan Bank Garansi
Sebagai bagian dari kegiatan usaha perbankan. Perseroan menerbitkan bank garansi, Letters of Credit (L/C), dan Surat Kredit
Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). Perseroan mengenakan biaya atas penerbitan bank garansi, L/C, dan SKBDN
berdasarkan nilai yang diterbitkan.
Tabel berikut ini menyajikan bank garansi, L/C,dan SKBDN yang masih berlaku:
Keterangan
L/C dan SKBDN yang masih berjalan dan tidak dapat dibatalkan
Bank garansi yang diterbitkan
Jumlah
*Pertumbuhan

(dalam miliar Rupiah)
31 Desember
2019
%*
2018
337
-40%
563
8.743
60%
6.453
9.080
29%
7.016

Pada tanggal 31 Desember 2019, L/C dan SKBDN yang masih berjalan dan tidak dapat dibatalkan berjumlah Rp337 miliar
atau mengalami penurunan sebesar 40% atau Rp226 miliar dibandingkan dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2018
sebesar Rp563 miliar. Kondisi ini disebabkan karena adanya fasilitas L/C dan SKBDN di segmen komersial yang jatuh tempo
dan ttidak diperpanjang lagi
Pada tanggal 31 Desember 2019, bank garansi yang diterbitkan berjumlah Rp8.743 miliar atau mengalami kenaikan sebesar
60% atau Rp2.290 miliar dibandingkan dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp6.453 miliar. Kondisi ini
disebabkan karena meningkatnya ekspansi produk Bank Garansi seiring meningkatnya berbagai proyek yang saat ini tenah
berjalan.
Perseroan akan terus mengembangkan layanan yang berbasis fee seperti trade finance, Bank Garansi, L/C, dan SKBDN
dengan peningkatan layanan, produk dan pemasaran yang lebih baik.
6.2 Fasilitas Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/Piutang Syariah yang Belum Digunakan
Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan memiliki liabilitas komitmen atas fasilitas kredit yang diberikan dan
pembiayaan/piutang syariah yang belum digunakan. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, fasilitas kredit yang diberikan
dan pembiayaan/piutang syariah yang belum digunakan masing-masing sebesar Rp7.094 miliar dan Rp7.318 miliar.
7.

Manajemen Risiko

Kegiatan usaha perbankan terutama produk dan jasa serta yang semakin kompleks dan berkembang pesat menuntut
perbankan untuk dapat mengelola risiko dengan baik. Pengelolaan risiko menjadi hal sangat penting bagi bank agar dapat
melaksanakan bisnis dengan tingkat risiko yang terukur. Meningkatnya kebutuhan pengelolaan bank yang sehat dan terpadu
(good corporate governance) memerlukan penerapan manajemen risiko yang mendukung pencapaian target kinerja dan
mampu menjaga kelangsungan usaha. Dengan mengelola risiko, Perseroan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dan
tingkat pengembangan modal (Return On Equity/ROE) untuk selanjutnya dapat memberi nilai tambah bagi pemegang saham,
meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan stakeholders lainnya, serta meningkatkan bisnis pada tingkat optimal
dengan memperhatikan environmental, social, dan governance (ESG).
Gambaran Umum Sistem Manajemen Risiko
Untuk mencapai penerapan manajemen risiko yang efektif dan disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan
kompleksitas kegiatan usaha Perseroan serta sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (POJK), perlu dibangun kesadaran dan budaya manajemen risiko terpadu (integrated risk culture). Fokus
penerapan manajemen risiko terutama pada efektivitas penerapan tata kelola dan kerangka kerja manajemen risiko.
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Penanganan Kredit Bermasalah :
Untuk meminimalkan kredit bermasalah Perseroan melakukan seleksi konsumen yang dilakukan Perusahaan memiliki
kebijakan untuk melakukan pre-screening nasabah sebelum dilakukan proses analisa lebih lanjut. Prescreening ini dilakukan
melalui:
1. Penetapan Pasar Sasaran (PS) diantaranya adalah seleksi terhadap sektor industri yang dianggap Perusahaan
yangmemiliki risiko yang tinggi.
2. Penetapan Kriteria Risiko yang dapat Diterima (KRD) diantaranya adalah kriteria-kriteria risiko termasuk kriteria nasabah
atau calon nasabah yang dipilih dan dapat diterima oleh unit kerja bisnis, termasuk didalamnya adalah BI Checking dan
negative list BKPM.
3. Upaya-upaya untuk meminimalisasi terjadinya kredit bermasalah di masa mendatang adalah melalui pemisahan pejabat
kredit, penerapan Four Eyes Principle, penerapan Risk Scoring System, pemisahan Pengelolaan Kredit Bermasalah (KL,
D, dan M), melaksanakan Prosedur Perkreditan yang Sehat.
Selanjutnya bilamana terjadi kredit yang bermasalah maka tindakan Perseroan untuk penyelesaian sebagai beriku:
1. Restrukturisasi Kredit bermasalah, dilakukan terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a) Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit, dan
b) Debitur memiliki prospek usaha/kemampuan membayar kembali (Repayment Capacity) setelah kredit
direstrukturisasi.
2. Penyelesaian Kredit.
Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan cara yaitu penyelesaian kredit secara damai, melalui penjualan jaminan, melalui
saluran atau mekanisme hukum, melalui penjualan jaminan atau pengalihan kredit.
STRUKTUR ORGANISASI BANK BUKOPIN
DIREKTORAT MANAJEMEN RISIKO
DIREKTORAT UTAMA
DIREKTORAT
KONSUMER

DIREKTORAT
MANAJEMEN RISIKO

DIREKTORAT UMKM

Grup Bisnis Regional

Divisi Analis Kredit I

Bagian Analis Kredit
UMKM I (Regional 1 & 2)

Staf Analis
Kredit UMKM I

Bagian Analis Kredit
Komersial

Staf Analis Kredit
Komersial

Grup Analis Kredit

Divisi Enterprise Risk
Management

Divisi Analis Kredit II
Bagian Analis
Kredit UMKM II
(Regional 3, 4 & 5)
Staf Analis
Kredit UMKM II

Staf Administrasi
Analis Kredit
SA Divisi

Bagian Analis
Kredit Konsumer
Staf Analis Kredit
Konsumer
Bagian Manajemen
Komite Kredit
Staf Manajemen
Komite Kredit
SA Grup

Staf Administrasi
Analis Kredit
SA Divisi

Bagian Enterprise Risk
Management

Divisi Manajemen Risiko
Operasi
Bagian Manajemen Risiko
Operasional

Divisi Kebijakan Kredit &
Manajemen Portofolio

Divisi Penyehatan Kredit

Bagian Kebijakan Kredit

Bagian Restrukturisasi
Kredit

Staf Enterprise Risk
Management

Staf Manajemen
Risiko Operasional

Staf Perencanaan &
Manajemen
Keb ijakan Kredit

Staf Manajemen
Risiko Konglomerasi
Keuangan

Staf Manajemen
Risiko Teknologi
Informasi

Staf Peningkatan &
Manajemen Proses
Kredit

Bagian Pengkajian &
Keb ijakan Risiko Bisnis
Staf Pengkajian &
Keb ijakan Risiko
Bisnis
Bagian Manajemen Risiko
Pasar & Likuiditas
Staf Manajemen
Risiko Pasar &
Likuiditas

SA Divisi

Bagian Pengkajian &
Keb ijakan Risiko
Operasional
Staf Pengkajian &
Keb ijakan Risiko
Operasional
Bagian Manajemen Risiko
Transaksional

Staf Manajemen
Risiko Transaksional
SA Divisi

Bagian Manajemen
Portofolio
Staf Manajemen
Portofolio

Bagian Loan Review

Staf Loan Review
Cab ang
SA Divisi

AO Restrukturisasi
Kredit

Bagian Dukungan
Restrukturisasi Kredit
Staf Dukungan
Restrukturisasi
Kredit
Staf Administrasi &
Pelaporan
Restrukturisasi Kredit
SA Divisi

Divisi Penyelesaian Kredit
Bagian Penyelesaian
Kredit & AYDA Kantor
Pusat
AO Penyelesaian
Kredit & AYDA
Kantor Pusat
Bagian Litigasi &
Dukungan Penyelesaian
Kredit
Staf Legal Litigasi
Staf Administrasi &
Pelaporan
Penyelesaian Kredit

Bagian Perencanaan &
Dukungan Evaluasi
Agunan
Staf Perencanaan &
Dukungan Evaluasi
Agunan
Bagian Evaluasi Agunan

Staf Evaluasi Agunan
SA Divisi

Penerapan manajemen risiko melibatkan semua unsur dalam bank, terutama pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
serta organisasi dan fungsi yang secara langsung terkait dengan manajemen risiko yang meliputi pengawasan aktif
manajemen bank, kecukupan kebijakan dan prosedur serta penetapan limit risiko, proses identifikasi, pengukuran,
pemantauan dan pengendalian risiko bank serta integrasinya sistem informasi di bank.
a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi
Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai tugas memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan
karakteristik, kompleksitas dan profil risiko bank serta memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada
kegiatan bisnis bank.
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Bagian Khusus
Dir. Manajemen Risiko
Liaison Officer
Dir. Manajemen
Risiko

Dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan risiko (risk oversight), Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau
Risiko (Risk Monitoring Committee) dan jajaran Direksi yang menjalankan fungsi kebijakan risiko (risk policy) dibantu oleh
Komite Manajemen Risiko (Risk Management Committee/RMC), Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (Integrated Risk
Management Committee), Komite ALCO (Asset and Liability Committee). Komite Manajemen Risiko mempunyai tugas dan
tanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dalam merumuskan kebijakan, strategi manajemen risiko
termasuk penetapan limit serta memperbaiki atau menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan secara
berkala maupun insidental sebagai akibat dari perubahan kondisi eksternal dan internal Perseroan yang akan mempengaruhi
kecukupan permodalan dan profil risiko. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi mempunyai peran dalam menunjang
penerapan manajemen risiko terintegrasi yang komprehensif dan efektif. Sedangkan Komite ALCO memiliki tugas dan
tanggung jawab dalam pembahasan dan pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan produk aset dan liabilitas
dengan tetap mempertimbangkan aspek pertumbuhan, kesinambungan bisnis dan profitabilitas.
b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit
Penerapan manajemen risiko di Perseroan telah dituangkan dalam beberapa kebijakan dan prosedur, diantaranya Kebijakan
Dasar Manajemen Risiko (KDMR). KDMR berperan sebagai aturan tertinggi dalam implementasi manajemen risiko pada
seluruh kegiatan bisnis Perseroan, dimulai dari kebijakan, strategi, organisasi, sistem informasi manajemen risiko,
pengawasan risiko, pengelolaan produk dan aktivitas barudan Business Continuity Plan (BCP). Proses penerapan
manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengelolaan dan pengendalian terhadap 8 (delapan)
risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko strategi, risiko hukum dan
risiko reputasi.
Kebijakan dan prosedur serta penetapan limit risiko yang telah dimiliki oleh Perseroan antara lain adalah:
a)
b)

Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko;
Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Kepatuhan, Stratejik, Hukum dan
Reputasi;
c) Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan;
d) Pedoman Penilaian Profil Risiko;
e) Pedoman Penetapan Risk Appetite dan Risk Tolerance PT. Bank Bukopin Tbk;
f) Pedoman Manajemen Risiko Teknologi Informasi;
g) Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud;
h) Pedoman Pelaksanaan Risk and Control Self Assessment (RCSA);
i) Pedoman Rencana Pendanaan Darurat (Contingency Funding Plan);
j) Kebijakan Pengelolaan Portofolio Kredit;
k) Pedoman Ketentuan Kelembagaan Komite Kredit;
l) Pedoman Pengelolaan Limit Dealer Treasury; Jasa Kustodi dan Wali Amanat;
m) Pedoman Pengelolaan Likuiditas;
n) Pedoman Penetapan Liquidity Gap Limit;
o) Pedoman Penetapan Interest Rate Repricing Gap Limit;
p) Pedoman Produk atau Aktivitas Baru;
q) Pedoman Pelaksanaan Stress Test; dan
r) Pedoman Penggunaan Modul Loss Event Data dalam Penerapan Manajemen Risiko Operasional.
Penetapan limit risiko untuk setiap jenis risiko dilakukan oleh satuan kerja terkait, yang selanjutnya direkomendasikan kepada
Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk mendapat persetujuan Direksi sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
c. Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko
Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dalam prosespenerapan manajemen
risiko. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis Perseroan dan dilakukan dalam rangka
menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Perseroan telah menetapkan Satuan Kerja
Manajemen Risiko sebagai unit yang independen dari pihak yang melakukan transaksi untuk memantau tingkat dan tren serta
menganalisis arah risiko.Satuan Kerja Manajemen Risiko Perseroan meliputi Divisi Enterprise Risk Management dan Divisi
Manajemen Risiko Operasi.
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Proses Manajemen Risiko, terdiri dari:
1)

Identifikasi
Identifikasi dilakukan dengan menganalisis seluruh jenis dan karakteristik risiko yang terdapat pada setiap kegiatan
usaha Perseroan yang juga meliputi produk dan jasa-jasa lainnya. Identifikasi risiko dilakukan di level Kantor Pusat,
Kantor Cabang seluruh Indonesia dengan menggunakan perangkat Manajemen Risiko.

2)

Pengukuran
Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur ekspose risiko Perseroan sebagai acuan untuk melakukan
pengendalian. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh
aktivitas bisnis Perseroan. Pengukuran risiko untuk risiko kredit telah menggunakan sistem scoring dan rating, risiko
likuiditas menggunakan metodologi Liquidity Gap, risiko pasar (Interest Rate Risk on Banking Book) menggunakan
Repricing Gap dan risiko operasional menggunakan RCSA.

3)

Pemantauan
Pemantauan risiko dilakukan terhadap besarnya eksposur risiko, kepatuhan limit internal dan konsistensi pelaksanaan
dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun Satuan Kerja
Manajemen Risiko. Hasil pemantauan disajikan dalam bentuk laporan berkala yang disampaikan kepada Manajemen
dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

4)

Pengendalian
Pengendalian risiko dilakukan antara lain dengan menetapkan berbagai langkah mitigasi risiko sesuai dengan eksposur
risiko yang dihadapi Perseroan dan dicantumkan dalam Kebijakan dan Prosedur atas seluruh aktivitas bisnis dan
operasional sebagai acuan bagi seluruh unit kerja pelaksana.

Sistem Informasi Manajemen Risiko
Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, Sistem Informasi Manajemen Risiko dibangun untuk mengukur eksposur risiko
secara keseluruhan/komposit dan memastikan dipatuhinya penerapan manajemen risiko terhadap kebijakan, prosedur dan
penetapan limit risiko. Sistem informasi manajemen risiko yang diaplikasikan antara lain aplikasi Sistem Scoring, aplikasi CRR
(Internal Credit Risk Rating) Ritel dan Menengah untuk risiko kredit dan aplikasi RCSA & LED Online untuk risiko operasional.
d. Penguatan Fungsi Manajemen Risiko Operasional
Bank Bukopin secara berkesinambungan terus melakukan upaya peningkatan dan penyempurnaan praktek manajemen risiko
untuk semakin menunjang pencapaian rencana bisnis dengan tingkat risiko yang dapat dikelola Bank dengan baik.
Pengelolaan risiko di Bank Bukopin didukung oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko yang memiliki misi untuk menjalankan
fungsi pengelolaan risiko yang selaras dengan risk appetite Bank Bukopin guna terkendalinya tingkat risiko inheren dan
penerapan manajemen risiko yang berkualitas.
Fungsi Manajemen Risiko memiliki span of control yang cukup luas dengan mencakup 8 risiko inheren. Sebagai bentuk
peningkatan fungsi manajemen risiko, khususnya peningkatan fungsi control bisnis proses pada tataran operasional,
Perseroan memperkuat fungsi manajemen resiko operasional dengan membentuk Divisi Manajemen Risiko Operasional,
disamping adanya Divisi Enterprise Risk Management yang melakukan pengelolaan risiko secara bank wide yang
independent terhadap risk taking units.
e. Sistem Pengendalian Intern
Sistem pengendalian intern yang memadai dalam fungsi manajemen risiko diperlukan untuk memastikan bahwa proses
pengelolaan risiko telah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Pengendalian intern di bidang manajemen
risiko dilakukan antara lain sebagai berikut:
a) Menetapkan struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing Unit
di Perseroan, termasuk penetapan jalur pelaporan yang jelas;
b) Melakukan pemisahan fungsi yang jelas antara unit kerja bisnis dan operasional dengan unit kerja yang melaksanakan
fungsi pengendalian serta menerapkan metode pemisahan fungsi (segregation of duties) dengan menggunakan
konsep Maker, Checker, Approval (MCA) pada seluruh kegiatan operasional;
c) Menetapkan limit risiko atas aktivitas bisnis Perseroan yang memiliki eksposur risiko dan didokumentasikan secara
tertulis sebagai acuan bagi seluruh unit kerja;
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d) Menetapkan berbagai Kebijakan dan prosedur untuk memastikan pelaksanaan kegiatan operasional sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
e) Memiliki dokumentasi yang lengkap dan memadai atas pelaksanaan aktivitas bisnis dan operasional Perseroan untuk
memudahkan pengendalian dan pelaksanaan jejak audit; dan
f) Menggunakan dan mengembangkan sistem informasi manajemen risiko sesuai dengan karakteristik dan
kompleksitas bisnis Perseroan.
g) Sistem Pengendalian Intern, Sistem pengendalian intern yang memadai dalam fungsi manajemen risiko diperlukan
untuk memastikan bahwa proses pengelolaan risiko berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
Pengendalian intern di bidang manajemen risiko dilakukan antara lain sebagai berikut:
1. Pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional (business unit) dengan satuan kerja manajemen
risiko (risk management unit) dan menerapkan metode pemisahan fungsi (segregation of duties) dengan
menggunakan konsep Maker, Checker, Approval (MCA) pada seluruh kegiatan operasional.
2. Satuan kerja manajemen risiko merupakan satuan kerja independen yang membuat kebijakan, prosedur dan alat
untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
3. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) melaksanakan pengawasan risiko pada setiap proses kegiatan usaha Perseroan
yang mengandung kerawanan terhadap penyalahgunaan atau menimbulkan risiko bagi Perseroan. Temuantemuan audit oleh SKAI diinformasikan secara tertulis kepada unit terkait dan satuan kerja manajemen risiko untuk
ditindaklanjuti, guna mendeteksi dan mengantisipasi segala potensial risiko secara dini sehingga kerugian dapat
dihindari dan dimitigasi.
h) Fungsi Manajemen risiko saat ini juga telah melakukan atau menyelenggarakan Forum Pengendalian Internal,
dimana dalam Forum tersebut membahas dan memitigasi kejadian-kejadian risiko yang terjadi pada kegiatan
operasional dan/atau bisnis proses Bank Bukopin.
8.

Likuiditas

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mendapatkan likuiditasnya dari berbagai sumber. Antara lain dari ekuitas,
simpanan nasabah, simpanan dari bank lain, pinjaman bilateral, surat berharga yang diterbitkan, dan sekuritisasi aset oleh
Perseroan selama ini.
Perseroan saat ini tidak memiliki kecenderungan yang diketahui, permintaan perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau
ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas
Perseroan.
Perseroan memiliki modal yang cukup untuk kegiatan usaha Perseroan sebagaimana ditunjukkan oleh tingkat Capital
Adequacy Ratio (CAR) Perseroan yang pada 31 Desember 2019 sebesar 12,59%, yang mana tingkat CAR Perseroan ini
lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat CAR yang dipersyaratkan oleh OJK Perbankan untuk bank umum. Untuk mencapai
target ekspansi tahun 2020, Perseroan tetap memerlukan tambahan modal yang salah satunya berasal dari PUT ini.
9.

Belanja Modal

Terhadap pembelanjaan terkait Teknologi Informasi serta aset tetap berupa bangunan untuk tahun 2019 terfokus diantaranya:
1.

2.

Implementasi sistem dan infrastruktur enterprise data warehouse dan big data yang merupakan suatu teknologi untuk
menunjang perbankan digital menjaring nasabah yang ditargetkan dan sebagai dasar pengembangan produk yang
segmented dalam mencapai peningkatan nasabah dan transaksi. Selain itu, teknologi ini dapat digunakan oleh para
pembuat keputusan untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat dengan bantuan pihak penyedia jasa TI. Untuk
target waktu rencana implementasi pada tahun 2020 dengan biaya capex sebesar Rp27,5 miliar dan biaya opex sebesar
Rp4,7 miliar.
Penambahan aset tetap berupa tanah dan bangunan selama tahun 2019 sebesar Rp141 miliar atau 4,7% serta
penambahan piranti lunak sebesar Rp53 miliar atau 32,77%.

Sumber dana yang digunakan untuk belanja modal terkait Teknologi Informasi berasal dari kas internal Perseroan.
Tujuan dari investasi barang modal terkait Teknologi Informasi tersebut di atas adalah untuk meningkatkan layanan kepada
nasabah, khususnya pada layanan Perseroan yaitu digital banking. Melalui belanja modal ini, Perseroan mengharapkan
peningkatan atas volume bisnis sesuai Rencana Bisnis Bank (”RBB”) di tahun 2020 agar dapat tercapai. Penggunaan belanja
modal ini sendiri akan dilakukan di Kantor Pusat Perseroan di Jakarta.
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Berikut adalah tabel proyeksi keuangan Perseroan tanpa memperhitungkan angka entitas anak jangka pendek dan jangka
panjang sesuai dengan RBB di tahun 2020:

Indikator

-

Aset
Kredit yang diberikan
Dana pihak ketiga
Giro
Tabungan
Deposito
Ekuitas
Fee base income
Laba sebelum pajak

(dalam miliar rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Rencana Bisnis Bank
2020
YoY (%)
100.465
5,98%
66.541
3,57%
77.577
2,42%
11.497
-9,50%
8,50%
20.189
45.890
3,28%
10.302
17,69%
900
6,87%
258
120,92%

Audited Tahun 2019
94.797
64.248
75.746
12.704
18.607
44.435
8.754
842
117
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VI.

RISIKO USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko usaha. Ruang lingkup usaha
Perseroan sebagai bank diantaranya meliputi kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pemberian produk dan jasa-jasa
perbankan lainnya termasuk pemberian kredit. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengakibatkan timbulnya
dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan.
Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko yang material bagi Perseroan yang diperkirakan
dapat mempengaruhi kinerja Perseroan secara umum sebagai berikut:
A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA
PERSEROAN
1.

RISIKO KREDIT

Sesuai dengan usaha yang dijalankan Perseroan, terdapat potensi risiko kredit yang timbul dari berbagai aktifitas fungsional
bank seperti perkreditan, penempatan, investasi, serta trade finance. Risiko kredit yang utama adalah munculnya kredit
bermasalah akibat ketidakmampuan debitur memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai perjanjian. Walaupun bank telah
melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas kredit maupun aset produktif lainnya, namun tidak terdapat jaminan
bahwa upaya tersebut dapat memperbaiki kualitas dari debitur bermasalah, dan juga tidak terdapat jaminan bahwa tidak ada
debitur lain yang menjadi bermasalah.
Pemberian kredit dalam jumlah yang signifikan atau terkonsentrasi pada satu dan/atau sekelompok debitur maupun pada
industri tertentu dapat juga meningkatkan pengaruh risiko kredit terhadap kinerja Perseroan.
Setiap penurunan kinerja dari debitur besar, baik secara individual maupun secara grup usaha, akan berdampak buruk pada
kinerja Perseroan. Di samping itu, apabila salah satu dari debitur tersebut memilih untuk menjalin hubungan perbankan
dengan bank pesaing, pendapatan Perseroan dapat mengalami penurunan dan memberikan pengaruh negatif terhadap
kegiatan usaha serta operasional Perseroan.
Penyaluran kredit Perseroan dapat dikelompokkan kepada beberapa sektor usaha. Untuk posisi 31 Desember 2018, segmen
industri terbesar yang memperoleh penyaluran kredit dari Perseroan adalah bidang-bidang usaha perdagangan, sektor kredit
bukan lapangan usaha dan sektor konstruksi. Kesulitan yang dihadapi oleh sektor usaha dimana terdapat konsentrasi
penyaluran kredit oleh Perseroan dapat mengakibatkan meningkatnya kredit tidak lancar dari nasabah yang pada akhirnya
dapat berpengaruh secara negatif terhadap kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang.
B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN YANG BERSIFAT MATERIAL
1.

RISIKO OPERASIONAL

Apabila kegiatan operasional Perseroan tidak dikelola dengan baik dan terdapat penyimpangan yang tidak sesuai dengan
ketentuan, maka hal tersebut dapat mengganggu kelangsungan usaha Perseroan dan pada akhirnya dapat menurunkan
kinerja usaha Perseroan.
Kelangsungan usaha Perseroan juga bergantung pada kemampuan Perseroan dalam menyikapi kemajuan teknologi dan
perkembangan standar industri perbankan yang dilakukan dengan biaya rendah dan secara tepat waktu. Tidak terdapat
jaminan bahwa Perseroan tidak akan mengalami permasalahan dalam penerapan teknologi maupun standar industri baru.
Dalam menjalankan operasinya kadang kala Perseroan juga menghadapi masalah eksternal yang tidak dapat dihindarkan
seperti kejadian bencana alam.
2.

RISIKO PASAR TERKAIT PERUBAHAN SUKU BUNGA DAN NILAI TUKAR

Perseroan memperoleh keuntungan yang berasal dari selisih pendapatan bunga dari aset dengan beban bunga dari
kewajiban. Penyesuaian terhadap tingkat suku bunga baik pada sisi aset maupun kewajiban tidak selalu dilakukan pada saat
bersamaan. Hal ini mengakibatkan Perseroan rentan terhadap perubahan tingkat suku bunga pasar. Tidak terdapat jaminan
bahwa perubahan suku bunga yang cepat di masa mendatang tidak akan menimbulkan pengaruh negatif terhadap
pertumbuhan kredit, keuntungan, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.
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Perseroan juga menyalurkan kredit dan menerima simpanan dalam valuta asing. Tidak ada jaminan bahwa di masa yang
akan datang, Perseroan dapat membeli atau menjual valuta asing dalam jumlah cukup dengan harga yang wajar untuk dapat
memenuhi batasan rasio Posisi Devisa Neto (PDN) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau memenuhi kewajiban valuta
asing. Adanya pergerakan negatif nilai tukar valuta asing secara signifikan pada saat Perseroan memiliki PDN yang cukup
besar, akan mengakibatkan Perseroan mengalami kerugian yang cukup signifikan.
3.

RISIKO LIKUIDITAS

Dalam menjalankan fungsi intermediasinya, sebagian besar dana simpanan masyarakat yang diterima Perseroan disalurkan
kembali dalam bentuk kredit.
Perseroan menghadapi risiko likuiditas mengingat sebagian besar dana masyarakat seperti giro, deposito dan tabungan
bersifat jangka pendek, sedangkan kredit yang diberikan memiliki jangka waktu yang relatif lebih panjang. Apabila Perseroan
tidak mampu mengelola dana masyarakat sehingga memiliki masa pengendapan yang lebih panjang, maka Perseroan akan
mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pengembalian dana dari masyarakat.
Perseroan juga menghadapi risiko likuiditas terkait siklus industri pada sektor usaha dimana terdapat konsentrasi penyaluran
kredit oleh Perseroan. Terdapat periode pada siklus dimana nasabah membutuhkan pendanaan kredit dalam jumlah yang
besar. Apabila Perseroan tidak dapat meningkatkan penyediaan dana untuk mengantisipasi hal tersebut tepat waktu, maka
Perseroan akan mengalami kesulitan likuiditas.
4.

RISIKO STRATEJIK

Perseroan harus mampu merumuskan dan menetapkan langkah-langkah strategis baik jangka pendek maupun jangka
panjang yang selalu disesuaikan dengan rencana-rencana Perseroan dengan melihat perubahan dan sasaran yang ada.
Ketidakmampuan Perseroan atau kesalahan Perseroan dalam merumuskan strateginya dapat menyebabkan Perseroan
mengalami penurunan kinerja.
Perseroan saat ini memiliki dua Entitas Anak, yaitu PT Bank Syariah Bukopin (dahulu PT Bank Persyarikatan Indonesia) dan
PT Bukopin Finance (dahulu PT Indo Trans Buana Finance).
Terdapat risiko dalam pelaksanaan penyertaan saham, diantaranya risiko atas kewajiban yang tak terduga yang terkait
dengan kegiatan usaha yang mungkin baru diketahui setelah melakukan penggabungan dan pengambilalihan usaha, risiko
kewajiban penyediaan dana di masa depan termasuk pendanaan yang diharuskan oleh pemegang saham Perseroan untuk
mempertahankan kecukupan modal Perseroan, risiko kegagalan koordinasi upaya pemasaran dan penjualan, risiko tidak
fokus pada bisnis utama, dan risiko terjadinya penghapusbukuan investasi.
5.

RISIKO REPUTASI

Sebagai lembaga jasa keuangan, Perseroan membutuhkan citra dan publikasi yang baik mengenai kegiatan usaha dan
kinerja Perseroan. Perseroan selalu menjaga reputasinya pada level yang terbaik untuk memberikan produk dan layanan
kepada nasabahnya. Kegagalan Perseroan dalam menjaga reputasinya dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap
Perseroan. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan nasabah dan akan berdampak langsung terhadap penurunan
jumlah nasabah yang akhirnya memberikan dampak pada penurunan pendapatan dan volume aktifitas Perseroan.
6.

RISIKO KEPATUHAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan harus selalu tunduk terhadap peraturan perbankan yang dari waktu ke
waktu terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan kondisi perbankan nasional. Disamping itu, sebagai Perusahaan
publik, Perseroan juga berada di bawah pengawasan OJK serta Bursa Efek Indonesia.
Pada prakteknya, risiko kepatuhan melekat pada risiko Perseroan yang terkait pada perundang-undangan dan ketentuanketentuan yang berlaku seperti risiko kredit yang terkait dengan Kewajian Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aset
Produktif, Pembentukan Penyisihan Kerugian, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), risiko pasar yang terkait dengan
Posisi Devisa Neto (PDN), risiko stratejik yang terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan lain
sebagainya.
Setiap ketidakpatuhan Perseroan atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dapat
menyebabkan kerugian Perseroan yang antara lain disebabkan karena diharuskannya Perseroan membayar denda dan
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sanksi. Ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi peraturan dan ketentuan juga dapat berdampak langsung pada
kelangsungan usaha Perseroan.
7.

RISIKO PADA ENTITAS ANAK DAN PENYERTAAN

Perseroan saat ini memiliki entitas anak dan penyertaan, yaitu PT Bank Syariah Bukopin yang bergerak di bidang perbankan
syariah dan PT Bukopin Finance yang bergerak di bidang pembiayaan (multifinance).
Kedua sektor usaha yang dijalankan oleh entitas anak Perseroan tersebut memiliki ruang lingkup yang relatif sama dengan
sektor usaha perbankan konvensional yang dijalankan Perseroan. Dengan demikian risiko usaha yang dihadapi oleh kedua
entitas anak relatif sama dengan risiko usaha yang dihadapi Perseroan.
C. RISIKO UMUM
1.

RISIKO HUKUM

Kegagalan Perseroan dalam menjaga dan melindungi kepentingan Perseroan dapat menimbulkan potensi tuntutan hukum
dan permasalahan hukum di kemudian hari, yang jika terjadi dalam jumlah yang signifikan akan menimbulkan biaya serta
potensi kerugian yang cukup besar bagi Perseroan.
2.

RISIKO TERHADAP PERUBAHAN KONDISI EKONOMI MAKRO

Perseroan menjalankan usaha di bidang perbankan, yang tidak terlepas dari dampak perubahan kondisi ekonomi makro.
Risiko yang dihadapi Perseroan yang langsung terkait dengan perubahan kondisi ekonomi makro adalah Risiko Pasar, yang
disebabkan adanya perubahan suku bunga maupun perubahan nilai tukar valuta asing.
Secara tidak langsung Perseroan juga akan mengalami peningkatan Risiko Kredit apabila terjadi perubahan negatif pada
kondisi ekonomi makro, yang disebabkan adanya risiko penurunan kemampuan pengembalian kewajiban kredit dari sejumlah
debitur pada saat terjadi krisis ekonomi. Risiko Likuiditas Perseroan juga akan mengalami peningkatan pada saat terjadi krisis
ekonomi, mengingat pada saat terjadi gejolak perekonomian terdapat kecenderungan menurunnya perputaran dana dan
likuiditas di pasar uang.
3.

RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN BANK SECARA UMUM

Industri bank di Indonesia tumbuh secara kompetitif dan strategi pertumbuhan Perseroan akan bergantung
padakemampuannya 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.
D. RISIKO INVESTASI BAGI INVESTOR
a.

Risiko Saham yang Ditawarkan Tidak Likuid
Saham Perseroan yang ditawarkan dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia cukup banyak, namun Perseroan tidak
menjamin bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan likuid, karena adanya kemungkinan sahamsaham yang dimiliki oleh pihak tertentu tidak akan di perdagangkan.

b.

Harga Saham yang Ditawarkan Berfluktuasi
Fluktuasi harga ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:
1) Kinerja perusahaan tidak sesuai dengan harapan investor,
2) Peraturan Pemerintah yang dapat mempersempit ruang gerak ekspansi maupun spread pendapatan
Perseroan,
3) Kondisi ekonomi di Indonesia yang tidak kondusif,
4) Perubahan kebijakan akuntansi,
5) Faktor-faktor lainnya.
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Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mencantumkan adanya tambahan 2 (dua) jenis risiko yang dihadapi oleh PT
Bank Syariah Bukopin yaitu Risiko Imbal Hasil (rate of return risk) dan Risiko Investasi (equity investment risk) sehingga
keseluruhannya menjadi 10 (sepuluh) jenis risiko meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional,
Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal Hasil (rate of return risk), dan Risiko Investasi
(equity investment risk). Sementara beberapa jenis risiko yang dihadapi oleh PT Bukopin Finance meliputi Risiko Kredit, Risiko
Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Pasar, Risiko Hukum dan Risiko Kepatuhan.
MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN
ENTITAS ANAK DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN
BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERBESAR HINGGA TERKECIL DAN DAMPAK MASING-MASING RISIKO
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.
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VII.

KEJADIAN PENTING
INDEPENDEN

SETELAH

TANGGAL

LAPORAN

AUDITOR

Tidak ada kejadian dan transaksi penting yang memiliki dampak material terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha
konsolidasian Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian
Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang perlu diungkapkan
dalam Prospektus ini. Manajemen menyatakan setelah tanggal laporan keuangan auditor independen sampai dengan tanggal
26 Juni 2020, terdapat beberapa kejadian/transaksi sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Pengunduran diri Direktur Konsumer yang diajukan pada tanggal 8 Mei 2020;
Pengunduran diri Direktur Utama yang diajukan pada tanggal 18 Mei 2020;
Pengunduran diri Komisaris Independen yang diajukan pada tanggal 16 Juni 2020;
Penempatan dana tambahan untuk HMETD PUT V di rekening escrow oleh PT Bosowa Corporindo pada 4 Mei 2020
sebesar Rp45.000.000.000,- sehingga total saldo rekening escrow menjadi Rp193.000.000.000,-;
Transaksi Money Market Line dari KB Kookmin pada tanggal 11 Juni 2020 sebesar USD200.000.000;
Pelaksanaan RUPS tahunan pada tanggal 18 Juni 2020.
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VIII.

KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN TERBUKA, KEGIATAN USAHA
SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK
1.

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan pada awalnya didirikan sebagai bank dengan badan hukum Koperasi pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama
Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat Bukopin), didirikan dengan Akta Pendirian tanggal 21 April 1970 yang telah
disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Koperasi No.013/Dirdjen/Kop/70 tanggal 10
Juli 1970 dan didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi No.8251 tanggal 10 Juli 1970.
Pada tahun 1993, Perseroan mengubah status badan hukumnya dari semula berbentuk Koperasi menjadi Perseroan
Terbatas dengan nama PT Bank Bukopin, berdasarkan Akta Pendirian No. 126 tanggal 25 Februari 1993 yang diperbaiki
dengan Akta Pembetulan No. 118 tanggal 28 Mei 1993, keduanya dibuat dihadapan Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta,
berdasarkan mana Perseroan memasukkan seluruh aset dan kewajiban yang tercatat dalam neraca bank sampai dengan
tanggal 31 Desember 1992 sebagai setoran modal dari para pendiri Perseroan. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh
Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5332.HT.01.01. TH.93 tanggal 29 Juni 1993,
dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 542/A.PT/Hkm/1993/ PN.Jak.Sel tanggal 1 Juli
1993, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 10 Agustus 1993 (“Akta Pendirian”),
Tambahan No. 3633.
Pada tanggal 10 Juli 2006, Perseroan telah mencatatkan sebanyak 5.568.852.493 (lima miliar lima ratus enam puluh delapan
juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga) Saham Kelas B pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa
Efek Surabaya (sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia/BEI) yang merupakan 99% dari seluruh jumlah modal ditempatkan
dan disetor Perseroan (“Penawaran Umum Saham Perdana”). Adapun jumlah saham yang ditawarkan pada Penawaran
Umum Saham Perdana tersebut sebanyak 843.765.500 (delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu
lima ratus) lembar Saham Kelas B baru, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah), dengan harga penawaran sebesar
Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) setiap Saham Kelas B baru. Jumlah Penawaran Umum Saham Perdana sebesar
Rp295,32 miliar (dua ratus sembilan puluh lima koma tiga puluh dua miliar Rupiah). Setelah dikurangi biaya-biaya menjadi
sebesar Rp269,00 miliar (dua ratus enam puluh sembilan koma nol nol miliar Rupiah) dan telah dinyatakan efektif oleh OJK
pada tanggal 30 Juni 2006.
Pada tanggal 11 Desember 2009, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Terbatas I sebanyak 286.050.768 (dua
ratus delapan puluh enam juta lima puluh ribu tujuh ratus enam puluh delapan) Saham Kelas B baru dengan nilai nominal
Rp100,- (seratus Rupiah), dengan harga penawaran sebesar Rp415,- (empat ratus lima belas Rupiah) setiap sahamnya.
Jumlah Penawaran Umum Terbatas I sebesar Rp118,71 miliar (seratus delapan belas koma tujuh puluh satu miliar Rupiah).
Setelah dikurangi biaya-biaya menjadi sebesar Rp112,04 miliar (seratus dua belas koma nol empat miliar Rupiah) dan telah
dicatatkan di BEI (“Penawaran Umum Terbatas I”).
Pada tanggal 8 Februari 2011, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Terbatas II sebanyak 1.787.960.495 (satu
miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima) Saham Kelas B
baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah), dengan harga penawaran sebesar Rp520,- (lima ratus dua puluh Rupiah)
setiap sahamnya. Jumlah Penawaran Umum Terbatas II sebesar Rp929,74 miliar (sembilan ratus dua puluh sembilan koma
tujuh puluh empat miliar Rupiah). Setelah dikurangi biaya-biaya menjadi sebesar Rp906,86 miliar (sembilan ratus enam koma
delapan puluh enam miliar Rupiah) dan telah dicatatkan di BEI (“Penawaran Umum Terbatas II”).
Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2013, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Terbatas III sebanyak
1.106.252.141 (satu miliar seratus enam juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh satu) Saham Kelas B baru
dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) dengan harga penawaran Rp660,- (enam ratus enam puluh Rupiah) setiap
sahamnya. Jumlah Penawaran Umum Terbatas III sebesar Rp730,13 miliar (tujuh ratus tiga puluh koma tiga belas miliar
Rupiah). Setelah dikurangi biaya-biaya menjadi sebesar Rp717,88 miliar (tujuh ratus tujuh belas koma delapan puluh delapan
miliar Rupiah) dan telah dicatatkan di BEI (“Penawaran Umum Terbatas III”).
Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2015, Perseroan telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK sehubungan dengan
pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Perseroan dengan jumlah sebesar
Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah), dimana Perseroan menawarkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank
Bukopin Tahap I Tahun 2015 dengan jumlah pokok Obligasi Subordinasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp400.000.000.000
(empat ratus miliar Rupiah) (“Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi II Tahap I”).
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Selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2017, sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi
Subordinasi Berkelanjutan II Perseroan dengan jumlah sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah), dimana Perseroan
menawarkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II Tahun 2017 dengan jumlah pokok Obligasi
Subordinasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.600.000.000.000 (satu triliun enam ratus miliar Rupiah) (“Penawaran Umum
Berkelanjutan Obligasi Subordinasi II Tahap II”).
Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2018, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Terbatas IV sebanyak 2.725.986.130
(dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh) Saham Kelas B dengan
nilai nominal Rp100,- (seratus rupiah) dengan harga penawaran Rp570,- (lima ratus tujuh puluh Rupiah) setiap sahamnya.
Jumlah Penawaran Umum Terbatas IV sebesar Rp1.462 miliar (seribu empat ratus enam puluh dua ribu miliar Rupiah).
Setelah dikurangi biaya-biaya menjadi sebesar Rp1.457 miliar (seribu empat ratus lima puluh tujuh ribu miliar Rupiah) dan
telah dicatatkan di BEI (“Penawaran Umum Terbatas IV”).
Anggaran Dasar terakhir Perseroan adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 06,
tanggal 21 Februari 2020, dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Timur (“Akta No. 06/2020”
atau “Anggaran Dasar”), yang pada pokoknya menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian
dan pemenuhan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau
Perusahaan Publik.
Akta No. 06/2020 telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) berdasarkan (i) Surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0151952, tanggal 19 Maret 2020.
Dalam rangka pelaksanaan PUT V sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. 32/POJK.04/2014, Perseroan telah
melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 24 Oktober 2019 dengan keputusan sebagaimana termuat
dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 25 Tanggal 24 Oktober 2019 dibuat oleh
Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H. Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan melalui surat kabar Investor Daily, situs Bursa Efek
Indonesia dan situs Perseroan (www.bukopin.co.id). seluruhnya telah dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2019, diantaranya
mengenai Persetujuan Pelaksanaan PUT V dengan poin sebagai berikut:
1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan PUT V dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu,
dengan menerbitkan Saham Biasa Kelas B sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari jumlah saham yang
ditempatkan dan disetor yaitu sejumlah 11.651.908.748 (sebelas miliar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus
delapan ribu tujuh ratus empat puluh delapan) saham, sehingga jumlah Saham Kelas B yang akan diterbitkan sebanyakbanyaknya 4.660.763.499 (empat miliar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga empat ratus sembilan
puluh sembilan) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.
2. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas V sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sehubungan dengan hasil pelaksanaan PUT V, maka rapat ini:
a. Menyetujui perubahan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Peningkatan Modal
ditempatkan dan modal disetor Perseroan.
b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk
menyatakan dalam Akta Notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia serta mendaftarkannya dalam daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.
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2.

Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perkembangan kepemilikan saham Perseroan sampai pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
Tahun 2020
Berdasarkan DPS pada tanggal 31 Maret 2020 , struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah
sebagai berikut:

Keterangan
Modal Dasar
Saham Seri A
Saham Seri B
Modal ditempatkan dan disetor Penuh
Saham Seri A
1.
PT Bosowa Corporindo (BOSOWA)
2.
KB Kookmin Bank, Co,. Ltd.
3.
Negara Republik Indonesia
Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia
4.
(KOPELINDO)
5.
Masyarakat dengan Kepemilikan dibawah 5%
Saham Seri B
1.
PT Bosowa Corporindo (BOSOWA)
2.
KB Kookmin Bank, Co., Ltd.
3.
Negara Republik Indonesia
Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia
4.
(KOPELINDO)
5.
Masyarakat dengan Kepemilikan dibawah 5%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

Nilai nominal Jenis Kelas A Rp10.000,- per
saham
Nilai nominal Jenis Kelas B Rp100,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nominal (Rp)
22.887.540.178
2.500.000.000.000
21.337.978
213.379.780.000
22.866.202.200
2.286.620.220.000

%

21.337.978
6.118.188
4.736.255

213.379.780.000
61.181.880.000
47.362.550.000

10.483.535
11.630.570.770
2.719.867.942
2.563.000.000
1.034.232.376

104.835.350.000
1.163.057.077.000
271.986.794.200
256.300.000.000
103.423.237.600

23,34
22,00
8,88

598.392.774

59.839.277.400

5,14

4.715.077.678
11.651.908.748
11.235.631.430

471.507.767.800
1.376.436.857.000
1.123.563.143.000

40,46
100,00

0,05
0,04
0,09

Tabel dibawah ini merupakan keterangan mengenai Komisaris dan Direksi yang memiliki saham pada Perseroan berdasarkan
Daftar Pemegang Saham Biro Administrasi Efek pada tanggal 31 Maret 2020.
No.

Nama

Jabatan

Jumlah
Kepemilikan

(%)

1.
Mustafa Abubakar
Komisaris Utama Independen
0
0
2.
M. Subhan Aksa
Komisaris
0
0
3.
Deddy SA Kodir
Komisaris
134.500
0,0011543
4.
Susiwijono
Komisaris
0
0
5.
Karya Budiana
Komisaris Independen
0
0
6.
Ahmad Fuad
Komisaris Independen
0
0
7.
Moch. Hadi Santoso**
Komisaris Independen
0
0
8.
Chang Su Choi*
Komisaris
0
0
9.
Eko Rachmansyah Gindo
Direktur Utama
0
0
10. Geger Nuryaman M.**
Direktur
0
0
11. Adhi Brahmantya
Direktur
85.995
0,0007380
12. Hari Wurianto
Direktur
0
0
13. Heri Purwanto
Direktur
0
0
14. Rivan A. Purwantono
Direktur
50.500
0,0004334
15. Lalu Azhari
Direktur
0
0
16. Jong Hwan han*
Direktur
0
0
*) Untuk Saudara Chang Su Choi dan Jong Hwan Han terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi
semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku.
**) Untuk Moch. Hadi Santoso, dan Geger Nuryaman M terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya
persetujuan kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan.
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3.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
STRUKTUR ORGANISASI BANK BUKOPIN
RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM

KOMITE REMUNERASI
& NOMINASI
KOMITE PEMANTAU
RISIKO

DEWAN KOMISARIS
Sekretaris Dewan
Komisaris

KOMITE AUDIT

DIREKSI
DIREKTORAT UTAMA

DIREKTORAT UMKM

Grup Bisnis Regional

Cabang

DIREKTORAT
KONSUMER

DIREKTORAT
KEUANGAN &
PERENCANAAN

DIREKTORAT
KOMERSIAL

Grup Bisnis
Kredit Konsumer

DIREKTORAT OPERASI
& TEKNOLOGI
INFORMASI

Grup Treasury &
Perbankan
Internasional

DIREKTORAT
MANAJEMEN RISIKO

DIREKTORAT
KEPATUHAN

Divisi Kepatuhan /
Pejabat Khusus
Pengenalan Nasabah

Divisi Dana
Komersial I

Grup Sumber Daya
Manusia

Divisi Kredit
Konsumer

Divisi Dana
Komersial II

Divisi
Pengembangan
SDM

Divisi Treasury

Divisi Operasional I

Divisi Analis
Kredit I

Divisi Hukum
Perusahaan

Divisi Kartu Kredit
& Merchant

Divisi Kredit
Komersial I

Divisi Pengelolaan
SDM

Divisi Perbankan
Internasional

Divisi Operasional II

Divisi Analis
Kredit II

Divisi Quality
Assurance

Divisi Bisnis
Personal I

Divisi Kredit
Komersial II

Divisi Capital
Market Service

Divisi Dukungan
Operasional

Divisi Enterprise Risk
Management

Divisi Bisnis
Personal II

Divisi Kredit
Komersial III

Divisi Satuan Kerja
Audit Internal I

Divisi Perencanaan
Keuangan & Akuntansi

Divisi Operasi Kartu
Kredit, Kredit
Konsumer & Kredit
Personal

Divisi Manajemen
Risiko Operasi

Divisi Dukungan
Bisnis Komersial

Divisi Satuan Kerja
Audit Internal II

Divisi Manajemen Aset
& Pengadaan

Divisi Satuan Kerja
Audit Internal III

Divisi Pengelolaan
Perusahaan Anak

Grup Operasional

Grup Analis Kredit

Divisi Mikro Swamitra
Divisi Dukungan
Bisnis UKM

Grup Pengembangan
Bisnis Konsumer &
Digital
Divisi Komunikasi
Pemasaran
Divisi Wealth
Management
Divisi
Pengembangan
Produk Kredit
Konsumer, Jasa &
Dana

Satuan Kerja Audit
Internal

Divisi Perencanaan
Strategis Perusahaan

Divisi Penagihan
Kredit Retail
Grup Teknologi
Informasi

Bank Syariah Bukopin

Divisi Strategi TI &
Aliansi Bisnis

Bukopin Finance

Divisi
Pengembangan TI

Bagian Anti Fraud

Sekretariat
Perusahaan

Divisi Penyehatan
Kredit

Divisi Penyelesaian
Kredit
Divisi Kebijakan Kredit
& Manajemen
Portofolio

Divisi Dukungan &
Operasi TI

Divisi Perbankan
Digital & Electronic
Channel

Divisi Legal &
Investigasi Kredit

Perusahaan Anak

4.

Pengurusan Dan Pengawasan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum
Pemegang Saham untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir serta
memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu.
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah berdasarkan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan No. 07 tanggal 18 Juni 2020 dibuat dihadapan Notaris Dr. Yurisa Martanti, S.H, M.H., Notaris di Jakarta,
yaitu sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Independen
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen

:
:
:
:
:
:
:
:

Mustafa Abubakar
M. Subhan Aksa
Susiwijono
Deddy S. A. Kodir
Chang Su Choi*
Karya Budiana
Moch.Hadi Santoso**
Sapto Amal Damandari**

Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur

:
:
:
:

Rivan Achmad Purwantono**
Adhi Brahmantya
Hari Wurianto
Lalu Azhari
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Direktur
Direktur
Direktur
Direktur

:
:
:
:

Heri Purwanto
Jong Hwan Han*
Geger Nuryaman Maulana**
Imam Subowo**

*) Untuk Saudara Chang Su Choi dan Jong Hwan Han terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi
semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku.
**) Untuk Saudara Sapto Amal Damandari, Moch. Hadi Santoso, Rivan A. Purwantono, Geger Nuryaman M, dan Imam
Subowo terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan (fit
and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan.
Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum yang
mensyaratkan minimal 50% dari seluruh anggota Komisaris harus merupakan Komisaris Independen.
Pengangkatan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal
8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik dan telah sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan, serta telah memperoleh persetujuan dari OJK sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 27/POJK.03/2016
tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, kecuali untuk (i) Chang Su Choi
(Komisaris), (ii) Sapto Amal Damandari (Komisaris Independen), (iii) Moch. Hadi Santoso (Komisaris Independen), (iv) Rivan
A. Purwantono (Direktur Utama), (v) Jong Hwan Han (Direktur), (vi) Geger Nuryaman M (Direktur), dan (vii) Imam Subowo
(Direktur) yang masih menunggu persetujuan OJK.
Kompensasi
Dewan Komisaris dan Direksi menerima gaji dan tunjangan yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham dan
dibayarkan per bulan setiap tahunnya. Dewan Komisaris dan Direksi tidak memperoleh komisi atas kehadiran mereka dalam
Rapat Umum Pemegang Saham.
Direksi berhak menerima tunjangan tertentu seperti tunjangan rumah, tunjangan kendaraan, dan tunjangan atas pembayaran
rekening listrik, air dan telepon, serta memperoleh asuransi kesehatan dan keanggotaan asosiasi. Anggota Dewan Komisaris
dan Direksi berhak menerima penggantian atas pajak penghasilan yang dikenakan terhadap tunjangan yang diterima.
Perseroan tidak mempublikasikan informasi mengenai gaji dan tunjangan yang diterima oleh masing-masing anggota Dewan
Komisaris dan Direksi.
Pemberian tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham, dan dibayarkan secara tahunan berdasarkan pencapaian target kinerja yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan.
Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
DEWAN KOMISARIS
Mustafa Abubakar
Komisaris Utama Independen
Warga Negara Indonesia, 69 tahun, lulusan Doktor Teknologi Kelautan dari Institut
Pertanian Bogor, tahun 2004. Mengawali karir di Dinas Perikanan Tk I Prov. DI Aceh
sebagai Staf & Kepala Sub Dinas (1970 – 1973); Mahasiswa Tugas Belajar S1 & S2 di
Institut Pertanian Bogor (1973 – 1979); Konsultan Proyek RCP World Bank di Bank
Rakyat Indonesia (1979 – 1985); Konsultan Proyek SEDP World Bank di Bank Indonesia
(1985 – 1989); Tim Penasehat Presiden Urusan Aceh di Sekretariat Negara (1999 –
2000); Inspektur Jenderal di Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (1999 – 2001);
Inspektur Jenderal di Departemen Kelautan dan Perikanan (2001 – 2005); Sebagai Pj.
Gubernur di Provinsi Nangroe Aceh Darusalam (1995 – 2007); Direktur Utama di Perum
Bulog (2007 – 2009); Menteri Negara BUMN di Kementerian BUMN (2009 – 2011);
Sebagai Dewan Penasehat di Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI)
2010 – 2015; Sebagai Dewan Pembina di Yayasan Leuser Internasional (YLI) 2012 –
sekarang; Sebagai Senat Akademik di STIE Indonesia Banking School (IBS) 2013 –
sekarang; Wakil Komisaris Utama di Bank Rakyat Indonesia (2012 – 2015); sebagai
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Komisaris Utama di Bank Rakyat Indonesia (2015 – Maret 2017); sampai dengan saat ini
sejak 22 Mei 2018 menjabat sebagai Komisaris Utama Independen di Perseroan.
M. Subhan Aksa
Komisaris
Warga Negara Indonesia, 32 tahun, lulusan Sarjana Administrasi Bisnis dari University of
Hertfordshire, United Kingdom pada tahun 2007. Menjabat berbagai posisi di PT Semen
Bosowa Indonesia, di tahun 2007 – 2008 sebagai Assistant Project Manager, tahun 20092011 sebagai Head of Marketing. Menjabat sebagai Deputi Direktur di PT Semen Bosowa
Maros (2011 – 2013), menjabat sebagai Komisaris PT Semen Bosowa Maros (2015 –
2018). Sampai dengan sekarang menjabat sebagai Anggota Eksekutif Komite di Bosowa
Group dari tahun 2013, sebagai Direktur PT Bosowa Corporindo dari tahun 2010, sebagai
Direktur PT Bosowa Berlian Motor dari tahun 2008, sebagai Wakil Direktur Utama PT
Semen Bosowa Maros dari tahun 2015. Menjadi Komisaris Perseroan sejak Mei 2018
sampai dengan sekarang
Susiwijono
Komisaris
Warga Negara Indonesia, 49 tahun, lulusan Magister Ilmu Ekonomi dari Universitas
Trisakti Jakarta, tahun 2017. Menjabat sebagai Pelaksana di Direktorat Verifikasi,
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Januari 1992 – Juli 1997); sebagai Pelaksana di
Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok III (Juli 1997 – September
1998); Kepala Subseksi dan Operasional Komputer di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe A Khusus Tanjung Priok III (September 1998 – Februari 2002). Menjabat berbagai
posisi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu di posisi Kepala Seksi Publikasi
(Februari 2002 – November 2003); Kepala Seksi Intelejen I (November 2003 – November
2005); Kepala Subdirektorat Manajemen Resiko (November 2005 – Agustus 2006);
Kepala Subdirektorat Otomasi Sistem dan Prosedur Kepabeanan dan Cukai (Agustus
2006 – Desember 2006); Kepala Subdirektorat Otomasi Sistem dan Prosedur (Desember
2006 – Februari 2008); Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja
Organisasi (Februari 2008 – Agustus 2009); Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai (Agustus 2009 – Maret 2010); Direktur Informasi
Kepabeanan dan Cukai (Maret 2010 – Oktober 2012); menjabat sebagai Direktur
Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
(Oktober 2012 – Februari 2015). Mejabat sebagai staf ahli bidang Organisasi, Birokrasi
dan Teknologi Informasi pada Kementerian Keuangan (Februari 2015 – Mei 2018);
terakhir menjabat sebagai Komisaris Perseroan (22 Mei 2018 – sekarang).
Deddy S.A. Kodir
Komisaris
Warga Negara Indonesia, 62 tahun, menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Ekonomi
di Universitas Negeri Jakarta, tahun 1989; Magister Manajemen di bidang Pemasaran di
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI, tahun 1997. Mengawali karier sebagai staf Bidang
Pengawasan Keuangan Bulog (1977 – 1981); Auditor Bidang Keuangan Bulog (1981 –
1988); Kasubag Penyusunan Anggaran Bulog (1996 – 1999); Anggota Dewan Audit
Perseroan (1997 – 1999); Kabag Analisis Anggaran Bulog (1999 – 2000); Kasubdiv
Penyusunan Anggaran Bulog (2000 – 2001); Kasubdiv Karawang Bulog (2001 – 2003);
Kasubdiv Pelayanan Umum & Protokol Bulog (2003 – 2004); Tenaga Ahli Bulog (2004 2005); Sekretaris Dewan Pengawas Bulog (2004 – 2005); Sekretaris Kopelindo (2004 2007); Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan (2004 – 2010); Sekretaris Perusahaan
Bulog (2005 – 2007); Direksi SDM & Umum Bulog (2007 – 2009); Direktur Perencanaan
& Pengembangan Usaha Bulog (2009 – 2011); Direktur SDM & Umum Bulog (2011 –
2012) dan beliau terakhir menjabat sebagai Ketua Kopelindo (2008 – sekarang) dan
Komisaris Perseroan (2010 – sekarang).
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Chang Su Choi*
Komisaris
Warga Negara Korea, 53 tahun, menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Business
Administration di University Of Seoul tahun 1993 dan MBA di KAIST Graduate School
tahun 1999. Mengawali karier di KB Kookmin Bank sebagai Manager Strategic Planning
Departement (1994-2008); Team Head Business Planning Department (2008-2010);
Deputy General Manager New York Branch (2011-2014); Team Head Financial Planning
Department (2014-2015); General Manager US Branch Turnaround TFT - KB Insurance
(2015); Managing Director Global Business Division - KB Insurance (2016-2018);
Managing Director Global Business Division - KB Kookmin Bank (2019 –Sekarang).
Beliau diangkat menjadi Komisaris PT. Bank Bukopin, Tbk sejak Mei 2019 - sekarang.
Karya Budiana
Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, 62 tahun, menyelesaikan Pendidikan S1 pada Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia, tahun 1981; Master of Business Administration di
University of Antwerp, Belgia, tahun 1986 dan Master of Art in Economics di Catholic
University of Leuven, Belgia, tahun 1988. Mengawali karir di Departemen Perdagangan
sebagai Kepala Seksi Pengadaan Unggas dan Hasil Ikutannya (1981-1984); Investment
Officer di PT. Private Development Finance Company Indonesia(1984-1985); Senior
Consultant di PT. Srihana Utama dan Lembaga Manajemen FEUI (1988-1989); Pengajar
Luar Biasa di Magister Manajemen FEUI (1988-1989); Senior Consultant di Price
Waterhouse Indonesia (1989-1990); Division Head of Security Research di PT. Indocitra
Securities (1990-1991); Credit Sales Manager, General Manager Bussiness
Development, dan Branch Manager/Regional Head Toyota Jakarta Selatan di PT. Astra
International (1991-1996); Managing Director di PT. Arya Kharisma (Mobil’ 88) (19961999); Member of Astra Blue Print Team di PT.Astra International, Tbk (1998-1999); Chief
Executive Used Car Sales Operation di PT. Astra International, Tbk (1999); Independent
Economist di Reform Consulting (1999-2000); Divisi Agribisnis, Division Head for
Plantation Series di Sinar Mas Group (2000-2008); Division Head V-Team Operation di
PT. SMART, Tbk (2001-2004); Chief Executive Automotive, Chief Executive Cement
Group, dan Member of Executive Committee di Bosowa Group (2008-2010); Pemimpin
Unit Usaha Pengembangan Perusahaan Anak dan Komisaris Utama PT. BNI
Multifinance di PT.Bank Negara Indonesia, Tbk. (2010 – sekarang), Komisaris
Independen Perseroan (2015 – 2016), dan beliau terakhir menjabat sebagai Komisaris
Independen (2016 – sekarang).
Moch. Hadi Santoso**
Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, 62 tahun, menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Ekonomi di
UPN Veteran tahun 1984; S2 bidang Manajemen di Universitas Indonesia tahun 1999
dan S3 bidang Manajemen Bisnis di Institut Pertanian Bogor tahun 2018. Mengawali
karier di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Staf I Kantor Wilayah Banjarmasin
(1987-1989); Staf II Naripan - Kantor Willayah Bandung (1990); MLO II Naripan – Kantor
Wilayah Bandung (1991); Pj. Pimpinan Cabang Batusangkar – Kantor Wilayah Padang
(1992-1995); Wakil Kepala Bagian – Kantor Pusat (1995-1996); Kepala Bagian
Pengadaan & Perlengkapan – Kantor Pusat (1996-1998); Kepala Bagian Pembelian –
Kantor Pusat (1998-1999); Kepala Bagian Pembelian & Administrasi Logistik – Kantor
Pusat (1999-2001); Pimpinan Cabang – Kantor Wilayah Jakarta 1 (2001-2002); Wakil
Pimpinan - Kantor Wilayah Padang (2002-2004); Wakil Pimpinan – Kantor Wilayah
Bandung (2004-2007); Wakil Pimpinan – Kantor Wilayah Jakarta 2 (2007); Kepala Divisi
Jaringan Kerja Bisnis Ritel (2007-2009); Pimpinan Wilayah – Kantor Wilayah Bandung
(2009-2011) kemudian beliau diangkat menjadi Direktur Utama PT. Bank Rakyat
Indonesia Syariah (2012-2019) dan menjabat sebagai Komisaris Independen PT. Bank
Bukopin, Tbk sejak Mei 2019 - sekarang.
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Sapto Amal Damandari**
Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, 65 tahun, menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Akuntansi di
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 1991, dan Sarjana Muda Ekonomi Jurusan
Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 1978. Mengawali karier sebagai
Auditor KAP Haryono, Junianto & Saptoamal, Jakarta (1998-Mei 2007); Partner KAP
Haryono, Junianto & Saptoamal, Jakarta (1998-Mei 2007); Anggota V BPK RI (Mei 2007Juli 2013); Anggota II BPK RI (Juli 2013-Oktober 2014); Wakil Ketua BPK RI (Oktober
2014-2017); Komisaris PT Pelindo 1 (Persero) (Juli-Nov 2017); Senior Advisor RSM
Indonesia (Juni 2017-Maret 2020); Komisaris Utama PT Pelindo 1 (Persero) (Nov 2017Sep 2018); Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk (Sep 2018-Juni 2020);
Direktur Utama SAO Advisory (April 2020-18 Juni 2020); Komisaris Independen PT Bank
Bukopin Tbk (18 Juni 2020 - sekarang).
DIREKSI
Rivan A. Purwantono**
Direktur Utama
Warga Negara Indonesia, 54 tahun, menyelesaikan Pendidikan S2 Jurusan Magister
Hukum di Universitas Pelita Harapan tahun 2003, dan S1 Jurusan Fil-Sospol di
Universitas Gadjah Mada, tahun 1991. Mengawali karir sebagai Kepala Kantor Pati di
Bank Lippo (Jun 1993-Mei 1995); Kepala Bagian Marketing Cabang Kudus Bank Lippo
(Mei 1995-Apr 1996); Kepala Bagian Marketing Kredit Cabang Semarang Pemuda Bank
Lippo (Apr-Des 1996); Pemimpin Cabang Ciputat Bank Lippo (Des 1996-1999); Service
Excellent Officer Bank Lippo (rangkap) (Jan 1998-1999); Pemimpin Cabang Bintaro Bank
Lippo (Des 1999-Jul 2001); Union Liasion Officer Bank Lippo (rangkap) (Okt 2001-Mar
2002); Pemimpin Cabang Warung Buncit Bank Lippo (Jul 2001-Mar 2005); Dosen
Pengajar Universitas Indonesia (Mar 2005-sekarang); Advisor Bank Lippo (Mar 2006);
Private Banking Group Head Bank Bukopin (Mar 2006-Ags 2006); Liabilities Consumer II
Group Head Bank Bukopin (Ags 2006-Jul 2007); Kepala Divisi Bisnis Area IV Bank
Bukopin (Jul 2007-Apr 2010); Kepala Divisi Bisnis Area 1 Bank Bukopin (Apr 2010-Mei
2011); Kepala Divisi Sales Management Bank Bukopin (Mei 2011-Jan 2012); Kepala Divisi
Dana Komersial Bank Bukopin (Jul 2012-Jan 2014); General Manager Pengembangan
Bisnis Bank Bukopin (Jan 2014-Okt 2017); General Manager Bisnis Konsumer Bank
Bukopin (Okt 2017-Jan 2018); Direktur Konsumer Bank Bukopin (Jan 2018-8 Mei 2020);
Direktur Keuangan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) (8 Mei 2020-18 Juni 2020);
Direktur Utama PT Bank Bukopin Tbk (18 Juni 2020 - sekarang).
Adhi Brahmantya
Direktur
Warga Negara Indonesia, 57 tahun, menyelesaikan Pendidikan S1 pada Fakultas
Pertanian Universitas Pembangunan Nasional Veteran tahun 1987; MBA pada Oklahoma
City University, Oklahoma-USA tahun 1995. Mengawali karier di Perseroan sebagai Head
Segment Kredit Koperasi Fungsional (1990-1992); Senior Accout Officer SME (1995);
Account Officer Group Line Business 7 (1995 – 1996); Project Officer Cabang Palembang
(1996); Pemimpin Cabang Palembang (1996 – 2000); Manager Cooperative & Macro
(2000); Head Group Loan Workout I Service Agent (2000 – 2001); Kepala Urusan
Supervisi Consumer Banking (2001 – 2002); Consumer Supervision Head (2002); Group
Head Consumer Banking Jadetabek (2002 – 2005); Group Head Asset Consumer
Banking Jakarta (2005 - 2006); Pimpinan Cabang (2006 – 2008); Project Officer Public
Services (2008 – 2010); Kadiv Jaringan Distribusi dan Kerjasama Bisnis (2010 – 2011);
General Manager (2011 – 2013); Direktur Teknologi Informasi Perseroan dan
Pengembangan Bisnis (2013 – 2018); Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi (2018)
dan terakhir menjabat sebagai Direktur Operasi dan Teknologi Informasi Perseroan (2018
- sekarang).
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Hari Wurianto
Direktur
Warga Negara Indonesia, 54 tahun, menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Institut Pertanian Bogor, tahun 1989; S2 pada
Fakultas Management IPMI (Institut Pengembangan Manajemen Indonesia) Business
School, tahun 2006. Menjabat berbagai posisi pada Perseroan sejak tahun 1991 sampai
dengan sekarang, sebagai Staff Pengembangan Bisnis (1991 – 1993); Manager Pelatihan
(1993 – 1995); Manager Sistem dan Prosedur (1995 – 2000); Manager Pelayanan dan
Operasi Cabang Makasar (2000 – 2001); Manager Dukungan dan Operasi Kartu dan ATM
(2001 – 2005); Manager Operasi Kartu (2005 – 2006); Kepala Divisi Pelayanan dan
Quality Assurance (2006 – 2008); Kepala Divisi Pelayanan (2008 – 2011); Kepala Divisi
Jaringan distribusi dan Kerjasama Bisnis (2011 – 2012); Kepala Divisi Pengembangan
Sumber Daya Manusia (2012 – 2014); General Manager of Strategy and Trasformation
(2014 – 2017); General Manager of Regional Business 1 (2017 – 2018) dan terakhir
menjabat sebagai Direktur Kepatuhan (sejak Mei 2018 – sekarang).
Lalu Azhari
Direktur
Warga Negara Indonesia, 52 tahun, menyelesaikan Pendidikan S1 pada Fakultas
Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia, tahun 2007. Mengawali karir di
Perseroan sebagai Account Office Kredit Komersial (2009-2010); Manager Kredit
Komersial (2010-2011); Pimpinan Cabang Jambi (2011-2012); Pimpinan Cabang Banda
Aceh (2012-2015); Pimpinan Cabang Cilegon (2015); Kepala Divisi Bisnis Area V (20152016); Plt. Kepala Divisi Bisnis Area I (201-2017); Kepala Divisi Dana Komersial I (2017);
General Manager Bisnis Regional II (2017-2018); General Manager Bisnis Regional I
(2018-2019) dan kemudian beliau diangkat menjadi Direktur Komersial Perseroan (sejak
Mei 2019 – sekarang).
Jong Han Hwan*
Direktur
Warga Negara Korea, 54 tahun, B.A Business Administration Yonsei University, Korea
tahun 1991 kemudian melanjutkan MBA University of Washington, USA tahun 2005.
Mengawali karir di KB Kookmin Bank sebagai Basel II Project Manager (2006-2008),
General Manager Credit Risk Department (2012), General Manager Risk Management
Department (2013), Risk Director Bank Center Credit (2014-2017), Head of Busan
Regional Head Office KB Kookmin Bank (2017-2018) kemudian beliau diangkat sebagai
Direktur Manajemen Risiko Perseroan (sejak Oktober 2018 – sekarang).

Heri Purwanto
Direktur
Warga Negara Indonesia, 58 tahun, menyelesaikan Pendidikan S1 pada Fakultas
Ekonomi Universitas Slamet Riyadi - Solo, tahun 1991. Mengawali karir di Perseroan
sebagai Staff Group Account Officer Koperasi Cabang Solo (1987-1990); Pemimpin
Cabang Pembantu Boyolali (1990-1995); Pemimpin Cabang Pembantu Klaten (19951996); Pemimpin Cabang Pembantu Padan Klaten (1996-1997); Pembina Kredit Group
Komersial (1997-1998); Manager Unit Bisnis Kredit Mikro Cabang Solo (1998-2000);
Manager Bisnis Usaha Koperasi Kecil & Menengah (2000-2001); Pimpinan Cabang –
Samarinda (2001-2005); Pimpinan Cabang - Padang (2005-2006); Pimpinan Cabang –
Yogyakarta (2006-2008); Pimpinan Cabang - Semarang (2008-2010); Pimpinan Cabang
– Surabaya (2010-2012); Kepala Divisi Kredit Komersial III (2012-2013); General Manager
Bisnis Regional IV (2013 2014) dan beliau terakhir menjabat sebagai Direktur Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (2014 - sekarang)
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Geger Nuryaman Maulana**
Direktur
Warga Negara Indonesia, 59 tahun. menyelesaikan Pendidikan S1 pada Fakultas
Akuntansi Universitas Padjajaran, tahun 1986; S2 pada fakultas Keuangan Universitas
Gadjah Mada, tahun 1998. Mengawali karir di PT. Bank Negara Indonesia, Tbk (1987 –
2012) sebagai Analis Keuangan – Divisi Pengendalian Keuangan, Pengelola
Penganggaran – Divisi Pengendalian Keuangan, Pengelola Nasabah Bisnis Kredit
Menengah Wilayah Regional Bandung, Pengelola Nasabah Kredit Korporasi, Kepala
Divisi Keuangan Bisnis Kartu, Wakil Pejabat Eksekutif – Deputi General Manager – FC
Wakil Pemimpin Divisi Pengendalian keuangan, Senior VP General Manager – FC
Pemimpin Divisi Pengendalian keuangan, dan jabatan terakhir sebagai Ketua Dewan
Pengawas Yayasan Dana Pensiun BNI; kemudian di PT. BNI Life Insurance sebagai Wakil
Direktur Utama / CFO (2011 – 2017) dan beliau diangkat sebagai Direktur Utama / CEO
(2017 – 2018); Selain itu, beliau juga berkarir di PT BNI Sekuritas sebagai Direktur
Manajemen / CFO (2018 – Februari 2020); saat ini beliau menjabat sebagai Direktur
Keuangan dan Perencanaan Perseroan (Februari 2020 –sekarang).
Imam Subowo**
Direktur
Warga Negara Indonesia, 59 tahun, menyelesaikan Pendidikan S2 Magister Management
Agribisnis (MMA) Institut Pertanian Bogor (IPB) (2002), dan S1 Sarjana Matematika
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) (1986). Memulai Karir sebagai
Programmer Divisi Sistem Informasi Bank BRI (Apr 1986-Juli 1992); Sistem Analis dan
Wakabag Desk Retail Banking Bank BRI (Juli 1992-Mar 1997); Kepala Bagian
Pengembangan Sistem TI Bank BRI (Mar 1997-Jan 2007); Kepala Bagian E-Banking
Divisi Dana Jasa Bank BRI (Jan 2007-Nov 2011); VP-Wakil Kepala Divisi Elektronik
Banking Bank BRI (Nov 2011-Mar 2014); EVP-Kepala Divisi Elektronik Banking Bank BRI
(Mar 2014-Des 2014); EVP-Pengajar Utama 2 Divisi Diklat Bank BRI (Des 2014-Sep
2015); GM-Pemimpin Divisi Elektronik Banking Bank BNI (Okt 2015-Jun 2016); Direktur
Pengembangan Bisnis dan Industri Perum Bulog (Jul 2016-Jan 2020); Komisaris Utama
PT Mitra Bumdes Nusantara (Apr 2017-18 Juni 2020); Direktur PT Bank Bukopin Tbk (18
Juni 2020 - sekarang).
*) Untuk Saudara Chang Su Choi dan Jong Hwan Han terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi
semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku.
**) Untuk Saudara Sapto Amal Damandari, Moch. Hadi Santoso, Rivan A. Purwantono, Geger Nuryaman M, dan Imam
Subowo terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan (fit
and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan.
Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)
Untuk memenuhi Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten
atau Perusahaan Publik dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, maka
berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SKEP/0291-DIR/II/2020 tanggal 27 Februari 2020, Perseroan telah
menunjuk Meliawati sebagai Corporate Secretary. Mulai berkarir di Perseroan sejak 2004. Meraih gelar Sarjana Pertanian
dari Institut Pertanian Bogor, Bogor pada tahun 2003 dan Magister Manajemen dari Prasetiya Mulya School of Management
pada tahun 2016. Sebelum menjabat posisi Sekretaris Perusahaan, bertugas di beberapa unit kerja, diantaranya sebagai
Manajer Hubungan Investor, Manajer Pengelolaan Surat Berharga, dan berbagai posisi lainnya.
Berikut ini adalah informasi tentang Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan:
Nama
Nomor Telepon
Faksimili
Email
Alamat

: Meliawati
: (62-21) 7988266, 7989837
: (62-21) 7980625, 7980238
: corsec@bukopin.co.id
: Gedung Bank Bukopin, Jl. MT. Haryono kav. 50-51 Jakarta 12770
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Tugas dan kewajiban dari Sekretaris Perusahaan, sebagai berikut:
1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang meliputi:
a. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau
Perusahaan Publik;
b. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
c. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
d. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
e. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung (liaison officer) antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau
Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan atau pemangku kepentingan lainnya.
5. Membangun corporate image Perseroan melalui fungsi hubungan masyarakat, fungsi hubungan investor,dan fungsi
kesekretariatan Perusahaan termasuk Biro Direksi dan Dewan Komisaris serta pengelolaan hubungan/pelayanan
informasi kepada para pihak yang berkepentingan (stakeholders) untuk mendukung pencapaian kinerja Perusahaan
sesuai visi, misi dan strategi Perusahaan.
Benturan Kepentingan
Berdasarkan Pasal 15 (angka 10) Anggaran Dasar Perseroan menjelaskan bahwa apabila Perseroan mempunyai
kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan pribadi Direktur sehubungan dengan suatu proposal, perjanjian, atau
kontrak, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota dari Direksi lainnya yang tidak memiliki benturan kepentingan. Dalam
hal Perseroan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan seluruh anggota direksi, maka Perseroan akan
diwakili oleh Dewan Komisaris.
Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite sebagai berikut:
Komite Audit
Pembentukan Komite Audit mengacu pada POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata
Kelola Bagi Bank Umum jo. Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/201, POJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember
2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006
tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006
tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan
Surat Keputusan No. SKEP/2122/DIR/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Surat
Keputusan Direksi No. 0282 Tahun 2020 tanggal 4 Februari 2020.
Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:
Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

: Mustafa Abubakar
: Karya Budiana
: Ahmad Fuad*
: Arzul Andaliza
: Eddy Rizal
: Eddy Hutarso
: Hadi Indraprasta

*) Mengundurkan diri tanggal 16 Juni 2020 dan telah efektif serta mendapatkan persetujuan di RUPS tanggal 18 Juni 2020.

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:
1.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit dalam membantu pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris
yaitu dengan melakukan penelaahan dan evaluasi serta memberikan rekomendasi atas :
1.2 Informasi Laporan Keuangan;
1.3 Pengendalian Intern;
1.4 Pelaksanaan Audit Intern;
1.5 Pelaksanaan Audit eksern;
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1.6
1.7

Kepatuhan;
Penugasan lain oleh Dewan Komisaris.

2.

Di samping tugas dan tanggung jawab tersebut pada butir 1. di atas, Komite Audit wajib:
2.1 Menyusun Program Kerja Tahunan Komite Audit. Program kerja dimaksud adalah pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab Komite Audit yang sekurang-kurangnya sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite
Audit beserta target kinerja. Program kerja ini wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan
persetujuan sebelum tahun buku Perseroan disahkan.
2.2 Mengevaluasi dan merevisi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit apabila diperlukan sesuai dengan
perkembangan yang ada dan/atau terdapat perubahan ketentuan dari OJK atau otoritas yang berwenang lainnya.
2.3 Menyusun laporan mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit untuk disampaikan kepada
Dewan Komisaris

3.

Membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dan terkait laporan keuangan, maka sekurangkurangnya Komite Audit melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
3.1 Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan
informasi keuangan lainnya;
3.2 Menelaah laporan keuangan untuk meyakini kesesuaian penyajiannya dengan standar akuntansi keuangan yang
berlaku di Indonesia;
3.3 Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
3.4 Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan Publik
(AP) dan / atau Kantor Akuntan Publik (KAP);
3.5 Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit kerja terkait dan AP dan / atau KAP yang memeriksa
Perseroan untuk meminta tambahan informasi dan klarifikasi dalam bidang akuntansi dan keuangan;
3.6 Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi
perhatian Dewan Komisaris.

4.

Membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terkait penerapan pengendalian intern, maka sekurangkurangnya Komite Audit menjalankan hal-hal sebagai berikut:
4.1 Mengevaluasi efektivitas pengendalian intern melalui hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) maupun
auditor ekstern, untuk meyakini bahwa Perseroan telah memiliki rancangan pengendalian yang efektif serta
kecukupan pengendalian intern dalam memitigasi risiko-risiko yang signifikan, dalam rangka tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
Perseroan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.2 Melakukan pertemuan berkala dengan unit-unit kerja yang terkait dengan sistem pengendalian intern dan
pelaksanaannya.
4.3 Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, AP,
dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
4.4 Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi
perhatian Dewan Komisaris.

5.

Membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terkait penerapan fungsi audit intern, maka sekurangkurangnya Komite Audit menjalankan hal-hal sebagai berikut :
5.1 Memastikan SKAI telah bekerja secara, independen dan memenuhi standar profesional yang berlaku.
5.2 Mengevaluasi kecukupan metodologi audit SKAI dan mengusulkan kepada SKAI untuk memperbaharui apabila
diperlukan.
5.3 Melakukan pertemuan berkala dengan SKAI untuk membahas temuan-temuan Audit serta memberikan masukan
yang dianggap perlu dalam pelaksanaan audit oleh SKAI.
5.4 Meminta SKAI, melalui Dewan Komisaris, untuk melakukan pemeriksaan/ investigasi khusus apabila terdapat
temuan audit dan atau informasi yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
5.5 Memantau bahwa dalam melaksanakan tugasnya, SKAI tidak mendapat larangan atau pembatasan.
5.6 Mengevaluasi bahwa SKAI memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi pedoman audit intern dan
melaksanakan rencana audit tahunan maupun jangka panjang.
5.7 Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, dan Dewan Komisaris, auditor ekstern, dan Otoritas
Jasa Keuangan.
5.8 Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugasnya.
5.9 Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern oleh SKAI.
5.10 Mengevaluasi kinerja SKAI.
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5.11 Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat
untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan
peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI.
5.12 Menelaah laporan SKAI berupa hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan yang
disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
5.13 Menelaah draf laporan khusus, yang akan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Independen yang
menjadi ketua Komite Audit, mengenai setiap temuan SKAI yang diperkirakan dapat membahayakan
kelangsungan usaha Perseroan sebelum disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5.14 Menelaah draf laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit SKAI, yang akan ditandatangani oleh Direktur
Utama dan Komisaris Independen yang menjadi ketua Komite Audit, sebelum disampaikan kepada Otoritas Jasa
Keuangan.secara semesteran.
5.15 Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris, dalam hal :
5.15.1 Pemberian persetujuan kepada Direktur Utama untuk pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI.
5.15.2 Pemberian persetujuan kepada Direktur Utama untuk penetapan Piagam Audit Internal.
5.15.3 Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja
SKAI.
5.15.4 Pemberian persetujuan atas rencana audit tahunan ruang lingkup, dan alokasi anggaran SKAI untuk
pelaksanaan fungsi audit intern.
5.15.5 Pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
6.

Membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terkait penerapan fungsi audit ekstern, maka sekurangkurangnya Komite Audit menjalankan hal-hal sebagai berikut :
6.1
Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP)
kepada Dewan Komisaris yang didasarkan sekurang-kurangnya pada :
6.1.1 Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
6.1.2 Ruang lingkup audit;
6.1.3 Imbalan jasa audit;
6.1.4 Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
6.1.5 Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
6.1.6 Manfaat fresh eye perspectives yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari
KAP;
6.1.7 Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu
yang cukup panjang; dan/atau
6.1.8 Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas laporan keuangan tahunan Perseroan
oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya; apabila ada.
6.2
KAP dapat dikategorikan sebagai KAP yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 6.1 butir 6.1.7 dalam
hal:
6.1.9 Nama KAP tidak berubah dan tidak terjadi perubahan komposisi AP lebih dari 50% (lima puluh persen)
atau lebih; atau
6.1.10 terdapat pendirian atau perubahan nama KAP, namun komposisi AP 50% (lima puluh persen) atau lebih
berasal dari KAP yang sebelumnya.
6.3
Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan audit atas laporan keuangan tahunan Perseroan oleh AP dan/atau
KAP.
6.4
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 6.3 dilakukan paling sedikit melalui:
6.1.11 Cakupan audit dan hal-hal lain terkait dengan perencanaan audit laporan keuangan;
6.1.12 Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
6.1.13 Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
6.1.14 Kecukupan uji petik;
6.1.15 Tambahan cakupan audit yang diajukan Perseroan atau AP dan/atau KAP; jika ada
6.1.16 Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP
6.5
Melakukan komunikasi secara berkala dengan AP dan/atau KAP yang sedang mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk membahas hal - hal yang perlu dikomunikasikan, antara lain sebagai berikut:
6.5.1 Progres pelaksanaan audit;
6.5.2 Temuan-temuan penting;
6.5.3 Perubahan peraturan/ketentuan dalam pencatatan akuntansi dan keuangan dari institusi yang
berwenang;
6.5.4 Penyesuaian-penyesuaian yang terjadi berdasarkan hasil audit;
6.5.5 Kendala/hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan audit.
6.6
Memastikan AP dan/atau KAP menyampaikan hasil audit dan management letter kepada Perseroan tepat
waktu.
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6.7 Memantau pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan AP, hasil pengawasan OJK maupun regulator
lainnya.
6.8 Mempelajari secara mendalam semua temuan yang signifikan dari hasil pemeriksaan auditor ekstern serta institusi
pemeriksa lainnya.
6.9 Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi
perhatian Dewan Komisaris.
7.

Membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terkait penerapan fungsi kepatuhan, maka sekurangkurangnya Komite Audit menjalankan hal-hal sebagai berikut :
7.1 Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan Perseroan terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas,
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, peraturan OJK serta peraturan lainnya yang terkait dengan
usaha perbankan.
7.2 Mempelajari laporan berkala yang dikeluarkan oleh Direktur Kepatuhan.
7.3 Mempelajari laporan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan intern dan ekstern yang
dikeluarkan oleh SKAI dan Auditor Ekstern.
7.4 Melakukan pertemuan berkala dengan Direktorat Kepatuhan untuk membahas hal-hal yang terkait dengan
kepatuhan.
7.5 Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi
perhatian Dewan Komisaris.

Komite Audit diberikan kewenangan, sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.

Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana,
aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
Bekerjasama dengan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan unit-unit lainnya yang dipandang perlu.
Menugaskan tenaga profesional untuk mengerjakan tugas-tugas spesifik, bilamana dipandang perlu, atas beban
Perseroan. Penugasan tenaga profesional ini wajib dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Internal Perseroan dan
dengan dasar penugasan yang jelas dalam hal jangka waktu, kompensasi maupun tugas dan tanggung jawabnya.
Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Independensi Komite Audit, sebagai berikut:
Seluruh Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,
kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali.
Komite Pemantau Risiko
Wewenang Komite Pemantau Risiko, sebagai berikut:
Sesuai dengan Pedoman Kerja yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau
Risiko berwenang untuk :
1. Mencari dan memperoleh berbagai informasi termasuk dokumen yang diperlukan dari pihak Perseroan (termasuk
pekerja Perseroan) dan pihak berkepentingan lainnya;
2. Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.
Struktur, Keanggotaan Dan Keahlian Komite Pemantau Risiko, sebagai berikut:
1. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko paling sedikit terdiri dari:
a. Seorang Komisaris Independen yang merangkap sebagai ketua;
b. Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan (ekonomi, keuangan dan/atau
perseroan) dan/atau memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun;
c. Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan/atau memiliki pengalaman
kerja minimal 2 (dua) tahun;
d. Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
2. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
3. Komisaris Independen dan Pihak Independen sebagaimana dimaksud pada huruf a. yang menjadi anggota Komite
Pemantau Risiko, paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko
4. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Komite Pemantau Risiko wajib berdomisili di Indonesia.
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5. Mantan anggota direksi atau pejabat eksekutif Perseroan atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Perseroan
yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independent, tidak dapat menjadi Pihak Independen anggota
Komite Pemantau Risiko sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) selama 6 (enam) bulan. Namun demikian
ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mantan Direksi atau pejabat eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada
Perseroan tersebut.
6. Apabila Ketua Komite Pemantau Risiko berhenti sebelum masa tugasnya, Komisaris Independen lain akan
menggantikannya.
7. Satu orang anggota Komite Pemantau Risiko ditunjuk sebagai Sekretaris.
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank
Umum khususnya pada Pasal 42, anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen
sebagai Ketua merangkap anggota, seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan seorang
Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
Susunan anggota Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 0287 Tahun 2020 tanggal 4 Februari
2020 adalah sebagai berikut:
Ketua merangkap Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

: Mustafa Abubakar
: Deddy S.A. Kodir
: M. Subhan Aksa
: Ahmad Fuad*
: Moch. Hadi Santoso*
: Miftah Taufik
: Arinto Setyo Mulyawan
: Dirjo Santoso

*) Mengundurkan diri tanggal 16 Juni 2020 dan telah efektif serta mendapatkan persetujuan di RUPS tanggal 18 Juni 2020.

Independensi Komite Pemantau Risiko, sebagai berikut:
Seluruh Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan,
kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang
Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.
Audit Internal
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.03/2019 2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan
Fungsi Audit Intern pada Bank Umum dan SEOJK Nomor 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem
Pengendalian Intern, dalam pelaksanaan fungsi audit intern Perseroan telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan
Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur Kepatuhan. Grup Audit Internal Perseroan dipimpin oleh Helmi
Fahrudin sebagai Kepala SKAI berdasarkan Surat Keputusan Direksi SKEP/0200/DIR/I/2019 tanggal 17 Januari 2019.
Perseroan telah memiliki Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) merujuk pada Peraturan OJK No. 1/POJK.03/2019
tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum dan telah ditetapkan Direktur Utama
dengan persetujuan Dewan Komisaris pada tanggal 20 Mei 2019. Piagam Audit intern ini merupakan pedoman pelaksanaan
fungsi audit intern atas pelaksanaan audit, inisiasi komunikasi dengan auditee pada Perseroan, pemeriksaan aktivitas
Perseroan dan kewenangan untuk mengakses seluruh data, dokumen dan fisik Perseroan.
Komite Nominasi dan Remunerasi
Sesuai dengan Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan
Publik dan PBI tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi
berdasarkan Surat Keputusan No. 0770 Tahun 2019 tanggal 29 Mei 2019.
Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:
Ketua merangkap Anggota
Anggota
Anggota

: Karya Budiana
: Moch Hadi Santoso*
: Deddy S.A. Kodir
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Anggota
Anggota
Anggota

: Susiwijono
: M. Subhan Aksa
: Arifin Joyodiguno

*) Efektif setelah mendapat persetujuan OJK

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi Dan Remunerasi
Perseroan memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi yang dituangkan dalam Surat
Keputusan Dewan Komisaris No. 001 Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite
Remunerasi dan Nominasi.
Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tugas dan tanggung jawab meliputi sebagai
berikut:
1. Terkait Fungsi Remunerasi:
1.1 Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer
group, sasaran dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang.
1.2 Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
1.2.1 Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum
Pemegang Saham;
1.2.2 Kebijakan Remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
1.3 Memastikan bahwa kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1.4 Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan Remunerasi.
1.5 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
1.5.1 Struktur remunerasi;
1.5.2 Kebijakan atas remunerasi; dan
1.5.3 Besaran atas remunerasi.
1.6 Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masingmasing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Terkait Fungsi Nominasi:
2.1 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
2.1.1 Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
2.1.2 Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
2.1.3 Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
2.2 Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
2.3 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2.4 Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris.
2.5 Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat minimal sebagaimana ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan
sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada
RUPS.
2.6 Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite
Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melaksanakan Tata Cara dan Prosedur Kerja sebagai berikut:
1. Terkait fungsi remunerasi:
1.1 Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
1.2 Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
1.3 Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
1.4 Menyusun struktur Remunerasi yang dapat berupa:
1.4.1 Gaji;
1.4.2 Honorarium;
1.4.3 Insentif; dan/atau
1.4.4 Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variable
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1.5 Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus memperhatikan:
1.5.1 Remunerasi yang berlaku pada industri perbankan dan skala usaha dari Bank Bukopin dalam industri
perbankan;
1.5.2 Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dikaitkan dengan
pencapaian tujuan dan kinerja Bank Bukopin;
1.5.3 Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
1.5.4 Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
1.6 Menentukan metode pengukuran kinerja dan jenis risiko dalam menetapkan pemberian Remunerasi yang bersifat
variabel sesuai skala dan kompleksitas kegiatan usaha Perseroan.
1.7 Mengatur remunerasi yang bersifat variabel diberikan dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham
yang diterbitkan Perseroan yang bersangkutan sebesar persentase tertentu dari remunerasi yang bersifat
variabel.
1.8 Dalam menetapkan kebijakan remunerasi yang bersifat vaiabel, Komite Remunerasi dan Nominasi wajib
berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
1.9 Melakukan evaluasi struktur, kebijakan dan besaran remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Terkait fungsi nominasi:
2.1 Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2.2 Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calona nggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris;
2.3 Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2.4 Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota DewanKomisaris;
2.5 Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan ke RUPS;
2.6 Menelaah dan mengusulkan calon pihak independen yang memenuhi syarat sebagai anggota Komite Audit,
anggota Komite Pemantau Risiko, dan Komite lain sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
kepada Dewan Komisaris.
Adapun wewenang dan kewajiban Komite Remunerasi dan Nominasi, yaitu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Memperoleh akses cara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang, karyawan, dana, aset, serta
sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
Wajib bekerja sama dengan Direktorat yang membidangi Sumber Daya Manusia, dan unit-unit lainnya yang dipandang
perlu.
Menjalankan tugas dengan cermat dan baik.
Menyusun rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
Menyampaikan laporan hasil kegiatan selama setahun yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.
Melakukan koordinasi dengan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite lainnya sesuai dengan ketentuan
perundangan yang berlaku, untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas antar komite-komite dibawah Dewan
Komisaris.
Terkait remunerasi yang bersifat tetap, menyusun kebijakan yang paling sedikit memperhatikan skala usaha,
kompleksitas usaha, peer group, tingkat inflasi, kondisi, dan kemampuan keuangan, serta tidak bertentangan dengan
perturan perundang-undangan yang berlaku.
Terkait remunerasi yang bersifat variabel selain memperhatikan poin 7, kebijakan yang disusun juga harus mendorong
dilakukannya prudent taking risk.

Struktur dan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, yaitu :
1) Seorang Komisaris Independen;
2) Seorang Komisaris; dan
3) Seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai.
Pengangkatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 wajib dilakukan oleh
Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.
Ketua dari Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud pada point 3 dilarang merangkap jabatan sebagai
ketua komite lebih dari 1 (satu) pada komite lain.
Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen
paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
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7.
8.

Pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai adalah pejabat yang
bertanggungjawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan operasional Perseroan.
Pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai harus memiliki pengetahuan
mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (succesion plan) Perseroan.

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi:
Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan,
kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang
Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.
Komite Tata Kelola Terintegrasi
Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi mengacu pada POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 Desember 2014
tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Perseroan telah membentuk Komite Tata Kelola
Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SKEP/014–
KOM/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Penunjukkan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi
Keuangan Perseroan dengan susunan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Perseroan sebagai berikut:
Ketua (merangkap Anggota)
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

: Karya Budiana
: Ahmad Fuad*
: Arzul Andaliza
: Tri Joko Prihanto
: Ikhwan Abidin
: Soedarmin Sjamsoe
: Arief Tjatur Widodo
: Ramli Toalib
: Ahmadi Abidin
: Rachmad Eko Pranoto

*) Mengundurkan diri tanggal 16 Juni 2020 dan telah efektif serta mendapatkan persetujuan di RUPS tanggal 18 Juni 2020

Pedoma dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi:
Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memiliki Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi yang disusun
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata
Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Adapun Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi
mencakup hal-hal sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Keanggotaan Komite,
Masa Jabatan Komite
Wewenang dan Tanggung Jawab Komite
Rapat Komite
Pelaporan
Self Assessment

Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Komite berwenang untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.
Komite berwenang untuk berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain dalam rangka
pelaksanaan tugasnya.
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Komite wajib bertindak independen.
Komite melakukan evaluasi Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian pengendalian intern dan
pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
Mengkaji, merekomendasikan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama perihal Penerapan Tata Kelola
Terintegrasi serta menyampaikan tindakan-tindakan yang akan diambil dalam rangka perbaikan.
Mengkaji laporan tata Kelola Terintegrasi yang dikeluarkan Entitas Utama untuk memastikan transparansi dan akurasi
laporan tersebut serta merekomendasikan perbaikan kepada Direksi.
Komite wajib menyusun, mengkaji dan mengkinikan tata Tertib Komite secara berkala.
Menjaga rahasia seluruh dokumen, data dan informasi.
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Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite
Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris
Perseroan, yaitu sebagai berikut:
Eddy Hutarso
Anggota Komite Audit
Warga negara Indonesia, 63 tahun, berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti,
Jakarta (1987). Selain sebagai anggota Komite Audit Perseroan, saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur PT Pacific
Fiber Indonesia (2007-sekarang) dan Ketua Koperasi Perkayuan APKINDO-MPI (KOPKAPINDO) (2012- sekarang).
Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Lisensing General Manager of PT Pacific Fiber Indonesia (2006-2007), SSL
Manager of PT Pacific Oil and Gas Indonesia (2004-2006) dan SSL Manager of PT Raja Garuda Mas Indonesia (1997-2004).
Eddy Rizal
Anggota Komite Audit
Warga negara Indonesia, 64 tahun, berdomisili di Jakarta. Meraih gelar sarjana Bidang Agribisnis di Institut Pertanian Bogor
pada tahun 1978, Master of Business Administration (MBA) pada tahun 1985 dari Institut Pengembangan Manajemen
Indonesia (IPMI) Jakarta, dan Master of Science (MSc) di bidang Human Resources Development dari University of
Manchester pada tahun 1994. Sepanjang karirnya di Bulog, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Depot Logistik Sulawesi
Tengah (1997), Direktur SDM & Organisasi (2000), Sekretaris Perusahaan (2008) dan Kepala Satuan Pengawas Intern (20102013). Sejak tahun 2013 hingga saat ini mengajar sebagai Dosen di perguruan tinggi swasta. Beliau juga memiliki Sertifikasi
Risk Management.
Arzul Andaliza
Anggota Komite Audit
Warga negara Indonesia, 63 tahun, berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Master of Business Administration dari Colorado State
University, Fort Collins, Colorado USA pada tahun 1989. Beliau memiliki pengalaman sebagai Anggota Komite Good
Corporate Governance dan Manajemen Risiko di PT Pupuk Indonesia (2012-2014) dan Direktur di Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan di Jakarta (2009-2012) dan sejak 2014 hingga saat ini sebagai penasihat di PT Dinamika Pasifik
Solusindo.
Hadi Indrapasta
Anggota Komite Audit
Warga negara Indonesia, 59 tahun, berdomisili di Tangerang. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjajaran pada
tahun 1987. Beliau memiliki pengalaman sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko di PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
(2006-2008), Anggota Komite Audit PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (2004-2008), Anggota Komite Audit PT Maybank
Indonesia Tbk. (2008-2012).
Miftah Taufik
Anggota Komite Pemantau Risiko
Warga negara Indonesia, 64 tahun, berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi tahun 1983.
Sejak tahun 2008 hingga saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Pengawas Kopelindo. Sejak tahun 2004- 2007 beliau juga
menjabat sebagai Bendahara Kopelindo. Beliau mulai berkarir di Bulog pada tahun 1985-2010, diantaranya pernah menjabat
sebagai Kepala Divisi Anggaran Direktorat Keuangan Bulog (2003-2006), Kepala Satuan Pengawas Intern Bulog (20052010).
Arinto Setyo Mulyawan
Anggota Komite Pemantau Risiko
Warga negara Indonesia, 41 tahun, berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang tahun 2001 dan gelar Magister Perencanaan dan
Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 2012. Beliau memiliki pengalaman di Sekretariat Jenderal
Kementerian Keuangan sebagai Kepala Sub Bidang Program dan Kegiatan II B pada Pushaka (2007-2009), Kepala Sub
Bidang Program dan Kegiatan I C pada Pushaka (2009-2016) dan Kepala Bagian pada Pushaka (2016-sekarang).
Dirjo Santoso
Anggota Komite Pemantau Risiko
Warga negara Indonesia, 47 tahun, berdomisili di Jawa Barat. Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri
dari Institut Teknologi 10 November Surabaya tahun 1995. Beliau mempunyai pengalaman di beberapa industri keuangan
diantaranya perbankan, asuransi, multifinance dan pasar modal. Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT
Bosowa Sekuritas sejak tahun 2011 dan sebagai Kepala Eksekutif Bisnis Jasa Keuangan Bosowa Group sejak tahun 2012.
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Arifin Joyodiguno
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Warga negara Indonesia, 54 tahun, berdomisili di Jawa Barat. Meraih gelar Insinyur dari Institut Pertanian Bogor pada tahun
1989 dan meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Gajah Mada pada tahun 2017. Beliau memiliki riwayat pekerjaan
sebagai Direktur Utama di PT Kelola Jasa Artha (2009-2013), Kepala Divisi Pengembangan SDM di Perseroan. (2013-2017),
General Manager Strategi dan Transformasi Perseroan. (2017-Maret 2018), General Manager Sumber Daya Manusia (Maret
- sekarang).
Azrul Andaliza
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Warga negara Indonesia, 63 tahun, berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Master of Business Administration dari Colorado State
University, Fort Collins, Colorado USA pada tahun 1989. Beliau memiliki pengalaman sebagai Anggota Komite Good
Corporate Governance dan Manajemen Risiko di PT Pupuk Indonesia (2012-2014) dan Direktur di Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan di Jakarta (2009-2012) dan sejak 2014 hingga saat ini sebagai penasihat di PT Dinamika Pasifik
Solusindo.
Tri Joko Prihanto
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Warga Negara Indonesia. Usia 59 tahun lahir di Magelang, lulusan S1 Agronomi IPB, S2 bidang Magister Management in
Bisnis IPB. Menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Syariah Bukopin sejak Agustus 2015 sebelumnya menjabat sebagai
Direktur Perencanaan dan Keuangan PT Bank Bukopin, Tbk.
Ikhwan Abidin
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Warga Negara Indonesia. Usia 50 tahun lahir di Lamongan. Lulusan Master dari International Institute of Islamic Economics
Islamabad, Pakistan. Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Bukopin sejak Maret 2008.
Pengajar dan Konsultan pada Lembaga Keuangan Syariah, saat ini beliau menjabat sebagai Anggota Kelompok Kerja
Perbankan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI).
Soedarmin Sjamsoe
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Warga Negara Indonesia. Usia 64 tahun lahir di Jakarta, lulusan S1 bidang Ekonomi dari Universitas Indonesia tahun 1985.
Beliau pernah menjabat Kepala Urusan/Divisi Supervisi Cabang Bank Bukopin Pusat (2003-2006), Pendidikan Pejabat Bank
Indonesia Sekolah Staf Pimpinan Bank Indonesia (2004-2005), Komisaris Bank Persyarikatan Indonesia (2005), Kepala Divisi
Perencanaan Strategis Perusahaan Bank Bukopin Pusat (2006-2008), Komisaris PT Bank Dhaha Kediri (2007-2009) General
Manager Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Bank Bukopin (2008-2009), Komisaris Bank Syariah Bukopin (2010-2012),
Direktur Bank BRI Argo (2012-2016).
Ramli Toalib
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Warga Negara Indonesia. Lahir di Sidenreng Rappang, 10 September 1968, saat ini berusia 50 Tahun. Lulusan Sarjana
Akuntansi pada Universitas Hasanuddin (1997) dan Magister Manajemen Keuangan pada Pasca Sarjana STIM Lembaga
Pendidikan Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Head Section Accounting PT Bosowa Berlian Motor (2006-2007),
Head Section Accounting and Finance PT Timur Permai dan PT Pro Sadira Edar Makassar (2007-2009), Head Section
Finance PT Timur Permai (2009-2011), Head Section Accounting and Finance PT Bosowa Manajemen Development Institut
(2011-2012), Head Section Accounting and Finance PT Timur Permai (2012-2014), Head treasury, Budget Control and AR/AP
Gowa Motor Group (2014 2015), Dosen Universitas Indonesia Timur (2015 – sekarang).
Ahmadi Abidin
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Warga Negara Indonesia. Usia 56 Tahun lahir di Benteng Selayar. Lulusan STIE Malang Kucecwara Malang Jurusan
Manajemen Keuangan. Pernah menjabat sebagai Kepala Unit Kerja Palopo, Jayapura, Manado, Makassar PT Bosowa Multi
Fianance sejak tahun 2006-2014.
Rachmad Eko Pranoto
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Warga Negara Indonesia, Lulusan Sarjana dan Magister Manajemen Universitas Mercu Buana. Beliau Komisaris PT Bosowa
Sekuritas, Finance Director PT Pertiwi Nusantara Resources, Direktur PT Royal Trust Capital (Bosowa Grup) Sr Compliance,
Equity/Fixed Income, CorpFin, Private Investment, Firm Manager, PT Danatama Makmur Securities.
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5.

Sumber Daya Manusia

Perseroan menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pada posisi sentral dalam pengelolaan Perusahaan. Bagi Perseroan,
SDM merupakan salah satu modal utama dan terpenting, untuk itu Perseroan senantiasa berupaya melakukan
penyempurnaan Manajemen SDM Perseroan dalam meningkatkan perannya, yaitu dari peran dan fokus pada kegiatan
administratif menjadi berperan sebagai mitra strategis dalam mendukung Perusahaan mencapai tujuan utamanya.
Transformasi yang dilakukan dalam manajemen SDM tersebut meliputi:
1)
2)
3)
4)
5)

Penyempurnaan Struktur Organisasi SDM
Perumusan Visi, Misi dan Strategi SDM
Penyempurnaan Kebijakan dan Praktek SDM
Pengembangan Teknologi Informasi SDM
Peningkatan Pelayanan kepada Pelanggan SDM

Penyempurnaan organisasi guna menciptakan sistem manajemen sumber daya manusia yang lebih baik terus dilakukan.
Keseluruhan kegiatan manajemen sumber daya manusia saat ini dikelola oleh dua Divisi yaitu Divisi Pengelolaan SDM dan
Divisi Pengembangan SDMyang berada dalam Direktorat Manajemen Risiko Kepatuhan dan Pengembangan SDM.
Visi pengembangan SDM ditetapkan yaitu “Membangun SDM unggul dan berdaya saing untuk menjamin pertumbuhan usaha
yang berkelanjutan”. Sedangkan Misinya adalah :
1) Menciptakan kebijakan pengembangan SDM agar Perseroan menjadi tempat yang nyaman untuk berkarir secara
professional.
2) Membangun budaya perusahaan dan iklim kerja yang mendukung peningkatan produktivitas karyawan.
3) Mendorong peningkatan efektivitas sistem pengelolaan Perusahaan.
Berdasarkan visi dan misi SDM tersebut kemudian disusunlah penyempurnaan kebijakan SDM yang diperoleh melalui Audit
Sistem Manajemen SDM. Secara berkala Perseroan melakukan Analisis dan Desain jabatan. Pelaksanaan Analisis Jabatan
tersebut menghasilkan penyempurnaan terhadap Job Description (uraian jabatan) yang sesuai dengan kondisi terkini
perkembangan bisnis Perseroan. Perseroan senantiasa memperhatikan kesejahteraan karyawannya, salah satunya melalui
strategi remunerasi yang selalu dikaji ulang sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan menjaga competitiveness dengan
industri, yang selanjutnya dapat mendukung kinerja yang unggul dalam pencapaian target Perseroan.
Sistem remunerasi Perseroan bertujuan untuk mendukung sasaran strategi perusahaan. Sehingga diharapkan dengan
adanya sistem remunerasi yang baik akan mendukung daya saing perusahaan di Industri Perbankan. Perseroan menerapkan
konsep Total Remunerations, dimana remunerasi yang diberikan tidak hanya bersifat base cash namun juga disediakan
berbagai benefit dan fasilitas yang diperuntukkan untuk memotivasi dan mempertahankan karyawan.
Struktur remunerasi Perseroan yang sifatnya cash terdiri dari basic pay dan incentive pay, dimana basic pay merupakan
remunerasi yang rutin diterima oleh karyawan setiap bulan, sementara incentive pay merupakan remunerasi yang didasarkan
atas kinerja karyawan. Incentive pay digunakan sebagai pemanis yang menjadi salah satu cara menarik, memotivasi, dan
sekaligus mempertahankan karyawan yang berkinerja unggul. Pengkajian ulang terhadap sistem remunerasi tersebut secara
berkala dilakukan mengacu pada kemampuan internal Perseroan dan kondisi eksternal (tingkat inflasi dan perekonomian).
Perseroan telah memenuhi kewajiban Upah Minimum Provinsi/Upah Minimum Regional dan Sektoral bagi seluruh karyawan.
Selain benefit yang bersifat mandatory dari Pemerintah, Perseroan juga menyediakan benefit-benefit lain dalam mendukung
kesejahteraan karyawan baik yang berupa cash basis maupun natura, antara lain: Car Ownership Program, House Ownership
Program, Beasiswa Pasca Sarjana, Tunjangan Kacamata, Undian Haji, Fasilitas Dinas, dan fasilitas-fasilitas penunjang lain.
Fasilitas kesehatan juga disediakan oleh Perseroan melalui penyediaan asuransi kesehatan bagi karyawan dan keluarganya
dan fasilitas Dokter Perseroan yang bertugas di Kantor Perseroan. Penyediaan Asuransi Kesehatan selain bekerjasama
dengan BPJS juga bekerjasama dengan pihak penyedia layanan asuransi kesehatan komersial dalam hal rawat jalan maupun
rawat inap. Asuransi kesehatan Perseroan juga telah mencakup fasilitas melahirkan dan sekaligus pemeriksaan kesehatan
pada masa kehamilan.
Berkaitan dengan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, berbagai pelatihan terus dilaksanakan dengan dipandu
oleh tenaga instruktur internal maupun instruktur eksternal. Hingga saat ini, Perseroan terus menyelenggarakan pendidikan
dan pelatihan untuk mengembangkan para karyawan berupa pengetahuan umum dan keterampilan teknis, kepemimpinan
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manajemen dan pengawasan. Program pendidikan dan pelatihan tersebut dilaksanakan sendiri oleh Perseroan maupun
bekerja sama dengan pihak eksternal, baikdalam maupun luar negeri.
Perseroan senantiasa memperhatikan kesejahteraan karyawannya selama berkarya maupun yang telah purna karya.
Perseroan telah mempersiapkan berbagai program yang membantu karyawan dalam mempersiapkan masa pensiunnya.
Sebelum memasuki tahun pensiunnya, Perseroan menyediakan training purna karyayang bertujuan untuk memberikan bekal
secara mental, pengetahuan, maupun skill yang akan bermanfaat pada saat menjalani masa pensiun secara lebih optimal.
Perseroan juga menyediakan program Masa Persiapan Pensiun, dimana beberapa bulan sebelum memasuki purna karya,
karyawan tidak diwajibkan untuk masuk kerja setiap hari, sehingga memberikan kesempatan kepada karyawan untuk
mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum menjalani masa purna karyanya. Selain itu, memberikan kesempatan bagi
Perusahaan dalam mempersiapkan kandidat dalam rangka regenerasi ataupun succession plan. Dari segi finansial, selain
ikut serta dalam memberikan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) mandatory dari Pemerintah, Perseroan juga menyediakan
benefit dalam mempersiapkan manfaat pensiun karyawannya melalui Program Pensiun.
Pada tahun 2014 Perseroan telah melakukan konversi Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) menjadi Program Pensiun
Iuran Pasti (PPIP) sehingga seluruh karyawan peserta program pensiun saat ini adalah peserta PPIP. Karyawan dan
Perusahaan secara rutin menyisihkan iuran dana pensiun yang besarnya telah diatur dalam ketentuan internal dan mengacu
kepada regulasi yang berlaku. Dana Pensiun karyawan dikelola dan diadministrasikan oleh lembaga Dana Pensiun Pemberi
Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Pada saat memasuki purna karya, Perseroan juga memberikan
penghargaan berupa koin emas sebagai tanda terimakasih atas kontribusi dan pengabdian kepada Perseroan, selain itu
karyawan purna karya masih tetap menerima fasilitas asuransi kesehatan selama 2 tahun.
Perseroan telah menyediakan lingkungan kerja yang nyaman bagi karyawannya. Salah satu dari aktivitas yang ditawarkan
untuk meningkatkan work-life balance para karyawan adalah dalam masa perayaan Hari Raya Idul Fitri, Perseroan
menyediakan program daycare di Kantor Pusat. Program ini mendapat sambutan yang positif dari karyawan yang terbukti
dari antusiasme pendaftar yang melebihi dari kuota yang telah ditentukan.
Selain itu terdapat pula nursery room yang disediakan bagi para karyawati. Fasilitas ini diberikan sebagai salah satu cara
untuk meretensi karyawan sehingga dapat menurunkan tingkat turn over. Selain itu fasilitas tersebut membuat karyawati
merasa mendapatkan perhatian sehingga diharapkan dapat lebih loyal terhadap Perusahaan. Dengan demikian Perseroan
dapat menjaga karyawan tetap produktif dan meningkatkan loyalitasnya.
Dari segi teknologi dan sistem informasi SDM, Perseroan juga telah mengembangkan aplikasi Oracle Human Capital
Information System (HCIS) yang meliputi modul HR Core, Payroll, E-Recrutment, Learning Management System, Employee
Self Service, Absence Management dan Bussiness Inteligence.
Perseroan selalu berusaha menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pekerja. Untuk itu Perseroan telah
membentuk sebuah wadah bagi para Pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perseroan, yang telah resmi terdaftar
di kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 757/SP/PJS/2015 tanggal
11 Agustus 2015.
Bank Bukopin memililiki karyawan per 31 Desember 2019 sebanyak 5.067 orang, berkurang 128 orang atau 2,46% apabila
dibandingkan dengan awal Tahun 2018 dengan jumlah 5.195 orang. Komposisi karyawan selengkapnya adalah sebagai
berikut:
Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin
Status Kepegawaian
Karyawan Tetap
Karyawan Kontrak
Total

31 Desember 2019
Wanita
Total
654
327
981
2.350
1.736
4.086
3.004
2.063
5.067

Pria

31 Desember 2018
Pria
Wanita
2.563
1.900
578
154
3.141
2.056

Total
4.463
732
5.195

31 Desember 2018
Wanita
93
165
729
746
740
471

Total
258
1.475
1.211

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin
Usia
≤ 25 Tahun
> 25 - 30 Tahun
> 30 - 35 Tahun

Pria

31 Desember 2019
Wanita
140
266
570
649
745
490
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Total

406
1.219
1.235

Pria

Usia
> 35 - 40 Tahun
> 40 - 45 Tahun
> 45 - 50 Tahun
> 50 Tahun
Total

31 Desember 2019
Wanita
538
309
370
199
375
63
266
87
3.004
2.063

Pria

Total

847
569
438
353
5.067

31 Desember 2018
Wanita
536
328
387
189
386
57
270
98
3.144
2.056

Total
864
576
443
368
5.195

31 Desember 2018
Wanita
594
44
2.420
1.968
127
42
3.141
2.056

Total
638
4.388
169
5.195

Pria

Komposisi karyawan Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin
Jenjang Pendidikan
SMA
Diploma - Sarjana
Pasca Sarja - Doktoral
Total

31 Desember 2019
Wanita
534
37
2.335
1.980
135
46
3.004
2.063

Pria

Total
571
4.315
181
5.067

Pria

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi dan Jenis Kelamin
Level Organisasi
Executive
Manager
Staff
Non-Staff
Total

31 Desember 2019
Wanita
97
17
298
136
2.065
1.899
544
11
3.004
2.063

Pria

Total
114
434
3.964
555
5.067

31 Desember 2018
Wanita
98
15
233
76
2.267
1.960
543
3
3.141
2.056

Pria

Total
113
309
4.227
546
5.195

Hubungan Industrial Karyawan
Perseroan selalu berusaha menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pekerja. Untuk itu, Perseroan telah
membentuk sebuah wadah bagi para Pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja PT Bank Bukopin Tbk (SPBB). SPBB
telah resmi terdaftar di kantor Suku Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan
No.757/SP/JS/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015.
Selain pembentukan Serikat Pekerja, untuk menjalin keharmonisan Bank dan Serikat pekerja, disusun Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) yang telah disahkan oleh Kementrian Ketenagakerjaan RI Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. Kep. 121/PHIJSK-PK/PKB/V/2019 tanggal 17 Mei 2019. Sebagai perwujudan
kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama, Perseroan dan Serikat Pekerja senantiasa melakukan rapat
koordinasi rutin bulanan untuk membahas kebijakan-kebijakan Perusahaan terbaru. Perjanjian Kerja Bersama tersebut akan
diperbaharui setiap 2 tahun dan akan dilakukan perundingan untuk menciptakan pembaruan Perjanjian Kerja Bersama pada
tahun 2019.
Setelah adanya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah didaftarkan di Kementerian Ketenagakerjaan RI dan mulai
diimplementasikan pada tanggal 29 Mei 2019 maka Manajemen Perseroan akan selalu melakukan monitoring atas
pelaksanaan PKB serta mereview kebijakan untuk menyelaraskan dengan perjanjian tersebut. Mendekatkan edukasi secara
intensif kepada seluruh supervisi terkait pemeliharaan iklim kerja yang kondusif juga menjadi perhatian Perusahaan di tahun
2019.
Kesejahteraan Karyawan
Kesejahteraan karyawan merupakan salah satu hal yang penting yang mendapat perhatian khusus dari manajemen
Perseroan. Peningkatan kesejahteraan karyawan dilakukan dengan mengikutsertakan karyawan dalam Jaminan Sosial
melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, fasilitas dana pensiun melalui DPLK, tunjangan
kesehatan karyawan dan keluarga melalui sistem asuransi kesehatan maupun Jaminan Sosial – Kesehatan (BPJS
Kesehatan), serta pinjaman lunak karyawan yang disalurkan melalui Koperasi Karyawan.
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6.

Keterangan Tentang Entitas Anak

Sampai dengan Desember 2019, Perseroan memiliki 2 (dua) Entitas Anak dan tidak memiliki Entitas Asosiasi. Keseluruhan
Entitas Anak yang dimilikii oleh Perseroan dijelaskan sebagai berikut:

Nama

Bidang Usaha

PT
Bukopin
Finance

Pembiayan,
Sewa
Guna
Usaha
dan
Multifinance

97,03%

Tanggal
dan
Tahun
Pendirian
1983

PT
Bank
Syariah
Bukopin

Layanan
Perbankan
Syariah

92,78%

1990

a.

Kepemilika
n Saham

Tahun
Mulai
Investasi

Status
Operasi

2006

Telah
beroperasi

2009

Telah
beroperasi

Jumlah
Aset
(dalam
miliar)
Rp780

Rp6.740

Domisili
Jl. Melawai
Raya No. 66,
Kebayoran
Baru, Jakarta
Selatan 12160
Jl. Salemba
Raya No. 55,
Jakarta 10440

PT Bank Syariah Bukopin
PT. Bank Syariah Bukopin dahulu bernama PT Bank Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya bernama PT. Bank
Swansarindo Internasional didirikan pada tanggal 29 Juli 1990 berdasarkan akta notaris No. 102 dari Notaris
Dr. Widjojo Wilami, S.H.
PT. Bank Syariah Bukopin didirikan pada tanggal 29 Juli 1990 berdasarkan akta notaris No. 102 dari Notaris
Dr. Widjojo Wilami, S.H., yang bergerak dalam bidang perbankan. Berdasarkan akta notaris No. 28 dari Notaris Adrian
Djunaini, S.H., tanggal 31 Maret 2008, BPI telah berubah nama menjadi PT Bank Syariah Bukopin (“BSB”). Status
BSB berubah dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah sebagaimana dinyatakan dalam persetujuan Bank
Indonesia (BI) No. 10/69/KEP.GBI/ DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008.
PT. Bank Syariah Bukopin bergerak dalam bidang perbankan syariah. Berdasarkan akta notaris No. 28 dari Notaris
Adrian Djunaini, S.H. tanggal 31 Maret 2008. Persetujuan prinsip Bank Syariah Bukopin sebagaimana dinyatakan
dalam persetujuan Bank Indonesia (BI) No. 10/69/KEP.GBI/ DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008.
Per Desember 2018 kepemilian saham PT. Bank Syariah Bukopin dimiliki oleh PT. Bank Bukopin, Tbk (92,778%),
dan sisanya oleh perusahaan nasional serta individu dari Organisasi Muhammadiyah.
Bank telah menerima pengalihan Unit Usaha Syariah dari PT Bank Bukopin, Tbk. Pada tanggal 10 Juli 2009, yang
diaktakan dengan Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah No. 18 tanggal 18 Juni 2009 dari H. Rakhmat Syamsul Rizal,
S.H., M.H. notaris di Jakarta. Pengalihan tersebut telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia melalui surat No.
11/842/DPbS tanggal 30 Juni 2009.
Sampai saat ini Perseroan memiliki jaringan kantor yaitu 1 (satu) Kantor Pusat dan Operasional, 11 (sebelas) Kantor
Cabang, 7 (tujuh) Kantor Cabang Pembantu, 4 (empat) Kantor Kas, 6 (enam) unit mobil kas keliling, dan 97 (sembilan
puluh tujuh) Kantor Layanan Syariah, serta 33 (tiga puluh tiga) mesin Automated Teller Machine (ATM) BSB dengan
jaringan Prima BCA.
Komposisi pemegang saham BSB sesuai dengan Akta No. 19/2019 tanggal 25 Juni 2019 saat ini adalah sebagai
berikut:
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pemegang Saham
Drs. Hajriyanto Yasin Thohari, MA
DR. Abdul Munir Mulkhan
DR. Ir. M. Amin Aziz
Firman Noor
Tee Suprapto
Prof. DR. H. Muhammad. Dawam Rahardjo., SE
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Kepemilikan
Jumlah Saham
3.667.000
990.000
710.000
490.000
425.000
350.000

(%)
0,021%
0,006%
0,004%
0,003%
0,002%
0,002%

No.

Kepemilikan
Jumlah Saham
290.000
200.000
51.015.000
90.000.000
16.420.000.000
350,000.000
350.000.000
430.000.000
17.698.137.000

Pemegang Saham

7.
Ir. H. Muhammad Dasron Hamid., M.Sc
8.
Drs. H. Sugeng
9.
Emil Abeng
10.
Prof. DR. Bambang Setiaji S.i, M.Sc
11.
PT Bank Bukopin, Tbk
12.
PT Bakrie Capital Indonesia
13.
PT Mega Capital Sekuritas
14.
PT Mitra Usaha Sarana
Jumlah

(%)
0,002%
0,001%
0,288%
0,509%
92,778%
1,978%
1,978%
2,430%
100,00

Berdasarkan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, BSB
telah melakukan laporan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum BSB No. 009/DKM/BSB-JKT/I/2018 yang
telah diterima oleh OJK dibuktikan dengan tanda terima pengiriman surat/laporan/dokumen lain kepada OJK tanggal
29 Januari 2018.
b.

PT Bukopin Finance
PT Bukopin Finance didirikan dengan nama PT Leasing Indo Corporation pada tanggal 11 Maret 1983 berdasarkan
akta notaris No. 5 dari Notaris Tan A Sioe, S.H., dan bergerak dalam bidang leasing (perusahaan pembiayaan).
Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 270 tanggal
26 September 2018 yang dibuat oleh Notaris Otty Hari Chandra Ubayani, S.H., sehubungan dengan peningkatan
modal dasar, ditempatkan, dan disetor.
PT Bukopin Finance mendapat izin usaha melalui Keputusan Menteri keuangan No. KEP-118/KM.10/2009 Tentang
Perubahan Atas keputusan Menteri Keuangan Nomor 66/KMK.017/1994 Tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga
Pembiayaan Kepada PT Indo Trans Buana Multi Finance Tanggal 15 Mei 2009.
Pada tanggal 10 Maret 2006, Bank mengakuisisi 50% saham PT Bukopin Finance sebesar Rp5.000. Goodwill yang
terbentuk dari akuisisi ini sebesar Rp651.
Pada tanggal 20 Desember 2006 (tanggal akuisisi), Bank telah menambah kepemilikannya pada PT Bukopin Finance
sebesar 30% menjadi 80% dengan biaya perolehan sebesar Rp15.000. Sehingga mulai tanggal 20 Desember 2006,
laporan keuangan PT Bukopin Finance dikonsolidasikan dalam laporan keuangan konsolidasian Bank. Goodwill yang
dicatat dari akuisisi tersebut adalah menjadi Rp305.
Komposisi pemegang saham Bukopin Finance sesuai dengan Akta No. 10/2019 saat ini adalah sebagai berikut:
No.
Pemegang Saham
1.
PT Bank Bukopin, Tbk.
2.
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bukopin
3.
Koperasi Karyawan Bukopin
Jumlah
*Dalam Proses pembuatan akta oleh Notaris Rekanan

7.

Jumlah Saham
39.653
788
425
40.329

(%)
97,03
1,93
1,04
40.866

Keterangan Tentang Pemegang Saham Pengendali Berbentuk Badan Hukum

PT BOSOWA CORPORINDO
Per 31 Maret 2020, PT Bosowa Corporindo memiliki saham Perseroan sebesar 23,395%.
Riwayat Singkat
PT Bosowa Corporindo didirikan pada tanggal 23 Agustus 1995. Didirikan sebagai perusahaan modal dalam negeri dengan
nama PT Siahtrans Plastindo Perkasa yang dicantumkan dalam Akta No. 66 tertanggal 23 Agustus 1995, dengan Akta No.
41 tertanggal 8 Agustus 1996 berganti nama menjadi PT Bosowa Plastindo Perkasa, pada tanggal 14 Februari 2002 berganti
nama kembali menjadi PT Bosowa Trading Internasional sampai dengan dilakukan penyesuaian sesuai UU Perseroan
Terbatas No. 40 Tahun 2007, dan terjadi pergantian nama kembali menjadi PT Bosowa Corporindo sesuai dengan Akta No.
7 tertanggal 15 September 2010 sampai dengan saat ini.
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Setelah dilakukannya Penawaran Umum Terbatas III oleh Perseroan, Bosowa telah mengalami beberapa kali perubahan
Anggaran Dasar dan terakhir kalinya diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.26 tanggal 30 Oktober 2014,
yang dibuat dihadapan Karin Christian Basoeki, SH, Notaris di Jakarta Pusat (“Akta No.26/2014”), yang telah diberitahukan
kepada Menkumham berdasarkan Bukti Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-08482.4021.2014 tanggal 14
November 2014 serta telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0118509.40.80.2014.Tanggal 14 November 2014.
Bidang Usaha
Kegiatan usaha PT Bosowa Corporindo adalah bergerak dalam bidang usaha umum perdagangan dan jasa. PT Bosowa
Corporindo saat ini merupakan induk perusahaan-perusahaan dalam Kelompok Usaha Bosowa.
Permodalan
Berdasarkan Akta No. 26/2014, permodalan PT Bosowa Corporindo adalah dengan modal dasar sebesar
Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah).
Berikut adalah pemegang saham PT Bosowa Corporindo:
Jumlah
Saham
4.000.000
454.000
113.500
113.500
113.500
113.500
113.500
113.500
125.000
75.000
72.000
71.750
1.478.750
2.521.250

Nama Pemegang Saham
Modal Dasar
1. Muhammad Aksa Mahmud
2. Ramlah Aksa
3. Erwin Aksa
4. Sadikin Aksa
5. Melinda Aksa
6. Atirah Aksa
7. Muhammad Subhan Aksa
8. Solfinz Capital Limited
9. Monalisa Imprendtore Incorporated
10. Inwardvest Overseas Limited
11. Benefiquest Incorporated
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel

Jumlah Nilai Nominal
Rp500.000,2.000.000.000.000
227.000.000.000
56.750.000.000
56.750.000.000
56.750.000.000
56.750.000.000
56.750.000.000
56.750.000.000
62.500.000.000
37.500.000.000
36.000.000.000
35.875.000.000
739.375.000.000
1.260.625.000.000

%
30,7016
7,6754
7,6754
7,6754
7,6754
7,6754
7,6754
8,4530
5,0721
4,8689
4,8520
100,0000

Pengurusan dan Pengawasan
Susunan Pengurus Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat
Umum Pemegang Saham PT Bosowa Corporindo No. 16 tertanggal 15 Mei 2018, yang dibuat dihadapan Karin Christiana
Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta Pusat (“Akta No.16/2018”) yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana
dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0218097, tanggal 3 Juli
2018 adalah sebagai berikut:
Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur

Susunan Direksi
: Sadikin Aksa
: Suardi Madama
: Muhammad Subhan Aksa
: Munarfi Arifuddin
: Atirah Aksa

Susunan Dewan Komisaris
Komisaris Utama : H.M. Aksa Mahmud
Wakil Komisaris : Erwin Aksa
: Hj. Ramlah Aksa
Utama
: Melinda Aksa
Komisaris
Komisaris

KB KOOKMIN BANK CO. LTD
Per 31 Maret 2020, KB Kookmin Bank memiliki saham Perseroan sebesar 21,996%.
Riwayat Singkat
KB Kookmin Bank merupakan gabungan dari 2 bank di Korea, yaitu Kookmin Bank yang didirikan pada 1963 dan House &
Commercial Bank yang didirikan pada 1967. Penandatanganan merger 2 bank tersebut dilakukan pada tahun 2001. Beberapa
kali mendapatkan penghargaan sebagai “The Best Bank” berdasarkan aset, “Korea Highest Brand of The Year”, “The Best
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Bank for Wealth Management in Korea”, “Excellence in Retail Financial Service Awards 2015” oleh The Asian Bankers
Magazine, dan masih banyak lagi penghargaan-penghargaan yang diterima oleh KB Kookmin Bank.
Bidang Usaha
Kegiatan usaha KB Kookmin Bank adalah bergerak dalam bidang usaha Perbankan. KB Kookmin Bank saat ini berada
dibawah KB Financial Group.
8.

Diagram Kepemilikan Perseroan dengan Perusahaan Anak dan Pemegang Saham

Aksa
Mahmud
30,701%

Ramlah
Aksa
7,675%

Erwin
Aksa
7,675%

Sadikin
Aksa
7,675%

Melinda
Aksa
7,675%

Atirah
Aksa
7,675%

PT BOSOWA CORPORINDO
23,395%

KOPELINDO
5,259%

Subhan
Aksa
7,675%

Solfinz
Capital Ltd
8,453%

KOOKMIN
BANK Co., Ltd
21,996%

Monalisa
Imprenditore Inc
5,072%

NEGARA RI
8,917%

Inwardvest
Overseas Ltd
4,868%

Benefiquest Inc
4,852%

PUBLIK
40,433%

PT BANK BUKOPIN Tbk

PT. BANK SYARIAH BUKOPIN
92,778 %

PT. BUKOPIN FINANCE
97,033 %

Perseroan dikendalikan secara langsung oleh PT Bosowa Corporindo. Aksa Mahmud adalah Ultimate Beneficiary Owner
Perseroan.
9.

Dokumen Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak

Dokumen Perizinan Perseroan:
Surat Izin Usaha
NPWP
Surat Izin Bank Devisa

: S-1382/MK.17/1993
: 01.367.605.1-091.000
: 29/135/KEP/DIR

Dokumen Perizinan Bufin:
Keputusan Menteri keuangan No. KEP-118/KM.10/2009 Tentang Perubahan Atas keputusan Menteri Keuangan Nomor
66/KMK.017/1994 Tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan Kepada PT Indo Trans Buana Multi Finance
Tanggal 15 Mei 2009.
Dokumen Perizinan BSB:
Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 Tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan
Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
PT Bank Syariah Bukopin Tanggal 27 Oktober 2008.
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10. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan
Hukum Dan Perusahaan Terasosiasi
Berikut adalah hubungan kepemilikan, pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham diatas 5% dan
Entitas Anak:
Nama

Jabatan di Perseroan

Dewan Komisaris
Mustafa Abubakar
M. Subhan Aksa
Deddy S. A. Kodir
Susiwijono
Chang Su Choi
Karya Budiana
Ahmad Fuad**
Moch. Hadi Santoso

Pemegang Saham
Bosowa

Entitas Anak

Komisaris Utama
(Independen)
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen

-

-

-

-

Direktur
-

Direksi
Eko Rachmansyah Gindo Direktur Utama
Adhi Brahmantya
Direktur
Heri Purwanto
Direktur
Rivan A Purwantono
Direktur
Geger Nuryaman M.
Direktur
Hari Wurianto
Direktur
Lalu Azhari
Direktur
Jong Hwan Han
Direktur
*) Efektif setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017
dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku
**) Efektif setelah mendapat persetujuan OJK
11. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah melakukan sejumlah transaksi dengan pihak-pihak afiliasi
baikdengan para Pemegang Saham maupun Perusahaan terafiliasi dan diperkirakan Perseroan akan tetap melakukan
transaksi-transaksi serupa ataupun transaksi pemberian kredit lainnya di masa yang akan datang.
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, transaksi-transaksi yang dilakukan Perseroan dengan pihak afiliasi berdasarkan
perjanjian yang mengikat Perseroan dengan pihak afiliasi, dimana transaksi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama
dengan pihak ketiga antara lain sebagai berikut:

No.

Pihak
Afiliasi

Sifat dari
hubungan

Jenis
transaksi

1.

PT Karya
Ratu Mulia

Entitas afiliasi

Penyediaan
dana

2.

PT Bosowa
Amal Taksi

Entitas afiliasi

Penyediaan
dana

3.

PT Poso
Energy

Entitas afiliasi

Penyediaan
dana

Entitas afiliasi

Penyediaan
dana

Entitas afiliasi

Penyediaan
dana

4.
5.

PT Haka
Sarana
Investama
PT Anisbi
Nunggal

Sifat
Transaksi
Kredit
yang
diberikan
Kredit
yang
diberikan
Kredit
yang
diberikan
Kredit
yang
diberikan
Kredit
yang
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Nilai
Transaksi
Jangka
(dalam Tanggal perjanjian Waktu
miliaran
(Bulan)
Rupiah)

Tanggal Jatuh
Tempo

32

28 September
2016

31

27 Agustus 2015
22 Desember
2016

60-66

27 Agustus 2020
22 Juni 2021

15

25 April 2012
23 Mei 2008

68-103

25 November
2017
23 Desember
2016

2

22 Januari 2008

120

22 Januari 2018

8

1 Agustus 2016

12

1 Agustus 2017

120

28 September
2026

Pihak
Afiliasi

No.

Sifat dari
hubungan

Jenis
transaksi

Bhakti
6.

PT Mallomo
PT Merpati
Wahana
Taksi
PT
Bantimurung
Indah

7.
8.

PT Bumi
Jasa Utama

9.
10.
11.

PT Oto
Rental
Nusantara
PT Bosowa
Tambang
Indonesia

Entitas afiliasi

Penyediaan
dana

Entitas afiliasi

Penyediaan
dana

Entitas afiliasi

Penyediaan
dana

Entitas afiliasi

Penyediaan
dana

Entitas afiliasi

Penyediaan
dana

Entitas afiliasi

Penyediaan
dana

*)Tanda [*] nominal dibawah Rp 500 Juta

Sifat
Transaksi
diberikan
Kredit
yang
diberikan
Kredit
yang
diberikan
Kredit
yang
diberikan
Kredit
yang
diberikan
Kredit
yang
diberikan
Kredit
yang
diberikan

Nilai
Transaksi
Jangka
(dalam Tanggal perjanjian Waktu
miliaran
(Bulan)
Rupiah)

Tanggal Jatuh
Tempo

2

30 November
2012

72

30 November
2018

2

18 Desember
2012

48

18 Desember
2016

2

10 Oktober 2010

12-48

10 Oktober 2014

1

7 Oktober 2009
21 Maret 2011
19 Oktober 2011

36-60

21 Maret 2014
19 Oktober 2016

[*]

22 Mei 2013

36-96

22 Mei 2021

[*]

12 April 2013

48

12 April 2017

Keterangan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit selengkapnya dapat dilihat pada Bab Kegiatan dan Prospek Usaha
Perseroan dan Entitas Anak, sub bab Prinsip Perbankan Yang Sehat – Likuiditas Perseroan – Kepatuhan.
Dibawah ini merupakan informasi terkait dengan transaksi dan saldo dengan pihak terafiliasi per tanggal 31 Desember 2019:
•
•
•
•

Perbandingan total aset pihak terafiliasi dibandingkan dengan total aset Perseroan adalah sekitar 0,28%
Perbandingan total liabilitas pihak terafiliasi dibandingkan dengan total liabilitias Perseroan adalah sekitar 0,47%
Perbandingan pendapatan bunga dan syariah pihak terafiliasi dibandingkan dengan pendapatan bunga dan syariah
Perseroan adalah sekitar 0,40%
Perbandingan beban bunga dan syariah pihak terafiliasi dibandingkan dengan total beban bunga dan syariah Perseroan
adalah sekitar 0,09%

12. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga
Perjanjian Pinjaman
1. Perjanjian Fasilitas Kredit No. PKS.157 A/DIR-DPIN/II/2014, tanggal 11 Februari 2014, antara Perseroan dengan Agence
Francaise de Developpement (“Perjanjian Kredit”);
a.

Pihak

b.

Tujuan

c.

Jumlah

d.

Bunga

e.

Jatuh Tempo

f.

Prosedur dan
persyaratan pelunasan

g.

Janji-Janji Pokok

: 1. Perseroan; dan
2. Agence Francaise de Developpement (“AFD”).
: Pembiayaan atas proyek yang bertujuan mendukung inisiatif pemerintah
Indonesia mengenai perubahan iklim dengan memungkinkan pembiayaan
efisiensi energi, energi terbaharukan dan proyek penggantian bahan bakar.
: AFD memberikan kredit kepada Perseroan sampai dengan USD50.000.000
(lima puluh juta Dollar Amerika Serikat).
: Bunga yang digunakan dalam Perjanjian Kredit adalah tingkat suku bunga
mengambang, namun dengan pembatasan sebagai berikut:
a. tidak lebih dari 5,87% (lima koma delapan tujuh persen) per tahun; dan
b. tidak kurang dari 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun.
: Angsuran pokok pertama akan jatuh tempo pada tanggal 11 Agustus 2018 dan
angsuran pokok terakhir akan jatuh tempo pada 11 Agustus 2024.
: Sejak akhir masa tenggang, Perseroan harus membayar kepada AFD jumlah
pokok fasilitas dalam 12 (dua belas) cicilan tahunan yang sama, jatuh tempo
dan dibayarkan pada setiap tanggal pembayaran.
: -
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2.

h.
i.

Hukum yang Berlaku
Penyelesaian Sengketa

j.
k.

Jaminan
Pembatasan

: Hukum Negara Republik Perancis.
: Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari
Perjanjian Kredit akan diselesaikan melalui mediasi dan arbitrase dari Kamar
Dagang Internasional. Arbitrase akan berlangsung di Singapura dan
menggunakan Bahasa Inggris.
: : -

Perjanjian Perjanjian Kerjasama Pemberian Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Perseroan
No. 141/PP/SMF-BKP/IX/2019, tanggal 27 September 2019, antara Perseroan dengan PT Sarana Multigriya Finansial
(Persero), Legalisasi No. 53/LEG/IX/2019 yang dilegalisasi oleh Surjadi, S.H., M.Kn., M.M., M.H. (“Perjanjian Kredit”);
a.

Pihak

:

b.

Tujuan

:

c.

Jumlah

:

d.

Bunga

:

e.

Jangka Waktu

:

f.

Jatuh Tempo

:

g.

Prosedur dan
persyaratan pelunasan

:

h.

Janji-Janji Pokok

:

i.

Hukum yang Berlaku

:

1. Perseroan; dan
2. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (“SMF”)
Tujuan penggunaan Pinjaman adalah untuk refinancing KPR dengan jaminan
portofolio Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang telah disalurkan Perseroan
sesuai dengan persyaratan SMF.
SMF memberikan kredit kepada Perseroan sebesar Rp326.600.000.000 (tiga
ratus dua puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah).
Bunga yang dikenakan sehubungan dengan pemberian kredit sebesar
sebesar 8,54% (delapan koma lima puluh empat persen).
Jangka waktu Pinjaman diberikan selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai sejak
tanggal pencairan pinjaman.
Pembayaran pokok pinjaman dibayarkan selambat-lambatnya pada pukul
14.00 pada saat berakhirnya jangka waktu pinjaman, dimana perjanjian akan
berakhir 1 (satu) tahun setelah tanggal pencairan pertama.
Perseroan wajib membayar kembali seluruh kewajiban kepada SMF yang
timbul baik karena jumlah pokok pinjaman, bunga dan biaya-biaya lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya pukul 14.00
WIB pada saat berakhirnya jangka waktu Perjanjian. Perseroan tidak
diperkenankan melakukan pembayaran kembali dipercepat, baik
sebagian/seluruh Pinjaman sebelum jatuh tempo fasilitas pinjaman, dan SMF
tidak diperkenankan meminta Perseroan melunasi sebagian atau
keseluruhan pembayaran dipercepat, kecuali pelunasan/pembayaran
dipercepat atas keseluruhan kewajiban Perseroan yang disebabkan oleh
terjadinya salah satu peristiwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2)
Perjanjian ini.
Perseroan dengan ini berjanji bahwa:
1. Selambatnya dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari sejak ditutupnya
tahun buku, untuk memberikan data laporan keuangan yang telah diaudit
untuk tahun buku tersebut;
2. Selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah berakhirnya
setiap triwulan, untuk memberikan data laporan keuanga interim;
3. Memberikan dokumen lainnya terkait dengan fasilitas pinjaman;
4. Memberikan keterangan mengenai keadaan keuangan dan kegiatan
usaha Perseroan keapda SMF;
5. Mematuhi semua ketentuan hukum;
6. Menyediakan akses data/informasi atas jaminan;
7. Memberikan laporan secara periodik kepada SMF;
8. Memberitahukan kepada SMF apabila Perseroan menghadapi proses
perdata, pidana, administratif, arbitrase, sengketa pajak atau proses
gugatan lainnya yang mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam
memenuhi kewajiban Perjanjian ini;
9. Memberitahukan kepada SMF dalam hal terjadi perubahan susunan
pengurus dan/atau pemegang saham mayoritas;
10. Memperkenankan pelaksanaan verifikasi atas Tagihan KPR yang
dijaminkan oleh Perseroan berdasarkan Akta Fidusia;
11. Memberikan laporan periodik yang ditandatangani pejabat berwenang
kepada SMF.
Hukum Negara Republik Indonesia.
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3.

j.

Penyelesaian Sengketa

:

k.

Jaminan

:

l.

Pembatasan

:

Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari
Perjanjian Kredit akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan.
Perjanjian Kredit dijamin oleh jaminan fidusia atas tagihan/piutang yang akan
ada saat ini dan/atau akan ada di kemudian hari yang diperoleh dari
penerbitan KPR, termasuk hak agunan yang melekat padanya milik
Perseroan sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari plafond
pinjaman yang diberikan dan wajib dikelola secara mandiri oleh Perseroan
minimal sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari plafond pinjaman yang
diberikan atau paling sedikti Rp359.260.000.000 (tiga ratus lima puluh
sembilan miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah).
-

Perjanjian Perjanjian Kerjasama Pemberian Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) kepada Perseroan
No. 127/PP/SMF-BKP/VIII/2019, tanggal 29 Agustus 2019, antara Perseroan dengan PT Sarana Multigriya Finansial
(Persero), Legalisasi No. 49/LEG/VII/2019 yang dilegalisasi oleh Surjadi, S.H., M.Kn., M.M., M.H. (”Perjanjian Kredit”):
a.

Pihak

:

b.

Tujuan

:

c.

Jumlah

:

d.

Bunga

:

e.

Jangka Waktu

:

f.

Jatuh Tempo

:

g.

Prosedur dan
persyaratan pelunasan

:

h.

Janji-Janji Pokok

:

1. Perseroan; dan
2. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (“SMF”)
Tujuan penggunaan Pinjaman adalah untuk refinancing KPR dengan jaminan
portofolio Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang telah disalurkan Perseroan
sesuai dengan persyaratan SMF.
SMF memberikan kredit kepada Perseroan sebesar Rp100.000.000.000
(seratus miliar Rupiah).
Bunga yang dikenakan sehubungan dengan pemberian kredit sebesar
sebesar 8,54% (delapan koma lima puluh empat persen).
Jangka waktu Pinjaman diberikan selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai sejak
tanggal pencairan pinjaman.
Pembayaran pokok pinjaman dibayarkan selambat-lambatnya pada pukul
14.00 pada saat berakhirnya jangka waktu pinjaman, dimana perjanjian akan
berakhir 1 (satu) tahun setelah tanggal pencairan pertama.
Perseroan wajib membayar kembali seluruh kewajiban kepada SMF yang
timbul baik karena jumlah pokok pinjaman, bunga dan biaya-biaya lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya pukul 14.00
WIB pada saat berakhirnya jangka waktu Perjanjian. Perseroan tidak
diperkenankan melakukan pembayaran kembali dipercepat, baik
sebagian/seluruh Pinjaman sebelum jatuh tempo fasilitas pinjaman, dan SMF
tidak diperkenankan meminta Perseroan melunasi sebagian atau keseluruhan
pembayaran dipercepat, kecuali pelunasan/pembayaran dipercepat atas
keseluruhan kewajiban Perseroan yang disebabkan oleh terjadinya salah satu
peristiwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Perjanjian ini.
Perseroan dengan ini berjanji bahwa:
1. Selambatnya dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari sejak ditutupnya
tahun buku, untuk memberikan data laporan keuangan yang telah diaudit
untuk tahun buku tersebut;
2. Selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah berakhirnya
setiap triwulan, untuk memberikan data laporan keuanga interim;
3. Memberikan dokumen lainnya terkait dengan fasilitas pinjaman;
4. Memberikan keterangan mengenai keadaan keuangan dan kegiatan
usaha Perseroan keapda SMF;
5. Mematuhi semua ketentuan hukum;
6. Menyediakan akses data/informasi atas jaminan;
7. Memberikan laporan secara periodik kepada SMF;
8. Memberitahukan kepada SMF apabila Perseroan menghadapi proses
perdata, pidana, administratif, arbitrase, sengketa pajak atau proses
gugatan lainnya yang mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam
memenuhi kewajiban Perjanjian ini;
9. Memberitahukan kepada SMF dalam hal terjadi perubahan susunan
pengurus dan/atau pemegang saham mayoritas;
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i.
j.

Hukum yang Berlaku
Penyelesaian Sengketa

:
:

k.

Jaminan

:

l.

Pembatasan

:

10. Memperkenankan pelaksanaan verifikasi atas Tagihan KPR yang
dijaminkan oleh Perseroan berdasarkan Akta Fidusia;
11. Memberikan laporan periodik yang ditandatangani pejabat berwenang
kepada SMF.
Hukum Negara Republik Indonesia.
Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari
Perjanjian Kredit akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan.
Perjanjian Kredit dijamin oleh jaminan fidusia atas tagihan/piutang yang akan
ada saat ini dan/atau akan ada di kemudian hari yang diperoleh dari
penerbitan KPR, termasuk hak agunan yang melekat padanya milik
Perseroan sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari plafond
pinjaman yang diberikan dan wajib dikelola secara mandiri oleh Perseroan
minimal sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari plafond pinjaman yang
diberikan atau paling sedikti Rp359.260.000.000 (tiga ratus lima puluh
sembilan miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah).
-

Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Piutang
1.

Akta Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Tagihan (Cessie) No. 81, tanggal 29 Agustus 2019, yang dibuat dihadapan
Arry Supratno, S.H., Jakarta Pusat, antara Perseroan sebagai penjual dengan PT Bahana TCW Investment Management
dan PT Bank Maybank Indonesia, Tbk sebagai pembeli sehubungan dengan kontrak investasi kolektif efek beragun aset
Perseroan, berikut dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
i. Perjanjian Induk Jual Beli Tagihan tanggal 29 Agustus 2019, Legalisasi No. Leg.1390/VIII/2019 yang dilegalisasi
oleh Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta;
ii. Surat Pernyataan Janji tanggal 29 Agustus 2019, Legalisasi No. 1391/VIII/2019 yang dilegalisasi oleh Arry Supratno,
S.H., Notaris di Jakarta;
iii. Daftar Perjanjian Kredit Pensiunan tanggal 29 Agustus 2019, Legalisasi No. 1392/VIII/2019 yang dilegalisasi oleh
Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta;
iv. Daftar Perjanjian Kredit Pensiunan tanggal 29 Agustus 2019, Legalisasi No. 1393/VIII/2019 yang dilegalisasi oleh
Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta;
v. Perubahan atas Perjanjian Induk Jual Beli Tagihan tanggal 5 September 2019.
vi. Perjanjian Pengumpulan Tagihan Kredit Pensiunan tanggal 29 Agustus 2019.
a.

Pihak

:

1.
2.
3.

b.

Isi Perjanjian

:

1.

Perseroan (“Penjual”);
PT Bahana TCW Investment Management (“BAHANA”);
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (“MAYBANK”);
(BAHANA dan MAYBANK secara bersama-sama disebut “Pembeli”
atau “KIK Bahana Bukopin – Kumpulan Kredit Pensiunan Yang
Dialihkan”)
Penjual selaku penjual dengan ini setuju untuk menjual Kumpulan
Tagihan Kredit Pensiunan Yang Dialihkan Pembeli selaku pembeli dan
Pembeli dengan ini setuju untuk membeli Kumpulan Tagihan Kredit
Pensiunan Yang Dialihkan dari Penjual sesuai dengan kondisi yang
diatur dalam Perjanjian ini dengan harga pembelian Rp
1.300.000.000.000 (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah);
Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan Yang Dialihkan: adalah nilai
tagihan Penjual kepada Debitur yang dialihkan kepada Pembeli setelah
harga pembelian dari Pembeli diterima oleh Penjual.
Debitur: adalah pensiunan PNS atau janda/duda dari PNS yang memiliki
Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang, telah
mendapatkan fasilitas pinjaman dari Penjual dan menerima manfaat
penisun dari penjual, termasuk dalam golongan kolektibilitas 1 (satu),
tidak mempunyai penundaan pembayaran sebelumnya yang lebih dari
90 (sembilan puluh) hari kepada Penjual selama 1 (satu) tahun terakhir,
memiliki batas usia 7 (tujuh) tahun kedepan sejak terbentuknya KIK-EBA
Bahana Bukopin Kredit Pensiunan tidak lebih dari usia 73 (tujuh puluh
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tiga) tahun, dan tidak telah mengikatkan diri lebih dari satu Perjanjian
Kredit Pensiunan dengan Penjual.
2. Harga Pembelian dan Tata Cara Pembayaran adalah sebagai berikut:
i.
Harga pembelian yang disepakati adalah Rp1.300.000.000.000
(satu triliun tiga ratus miliar Rupiah);
ii.
Tata cara pembayaran sebagai berikut:
i. Sebagian dari Harga Pembelian dengan jumlah sebesar
Rp950.000.000.000 (sembilan status lima puluh miliar Rupiah)
akan dibayarkan oleh Pembeli kepada Penjual secara penuh
dan sekaligus pada Tanggal Pembayaran Pertama;
ii. Sisa dari Harga Pembelian dengan jumlah sebesar
Rp350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) atau
jumlah lain setelah dikurangi pembayaran yang telah diterima
oleh Penjual, akan dibayarkan oleh Pembeli kepada Penjual
berdasarkan persyaratan berikut:
a) Pembayaran sisa harga pembelian dapat dibayarkan
secara penuh dan sekaligus;
b) Setiap pembayaran sebagian atau seluruh sisa harga
pembelian harus disertai dengan pembayaran bunga atas
jumlah yang diterima tersebut tehitung sejak tanggal
pembayaran pertama sampai dengan tanggal
pembayaran sebagian;
c) Setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli kepada
Penjual tidak dapat melebih tanggal pembayaran akhir;
d) Dalam hal masih ada sisa harga pembelian yang belum
dibayarkan secara penuh dan sekaligus, maka atas
jumlah sisa harga pembelian yang terutang akan
dikenakan bunga sebesar BI 7-day Repo Rate per tahun
yang berlaku sejak tanggal pembayaran pertama sampai
dengan Penjual menerima pembayaran sebagian atau
seluruh sisa harga pembelian;
e) Pembeli dapat memutuskan untuk membatalkan
penjualan dan pengalihan atas bagian dari tagihan yang
belum diefektifkan sebelum tanggal pembayaran akhir
dengan menyampaikan suatu pemberitahuan tertulis
terlebih dahulu kepada Penjual.
3.

Penyelesaian transaksi bergantung pada terjadinya atau diperolehnya
persyaratan (sesuai keadaan) sebagai berikut:
a. OJK telah mengeluarkan pernyataan efektif atas penyampaian
pernyataan pendaftaran KIK-EBA Bahana Bukopin Kredit
Pensiunan;
b. KIK-EBA Bahana Bukopin Kredit Pensiunan telah menerima
formulir pemesanan unit penyertaan yang telah ditandatangani oleh
para investor atau dokumen tertulis lainnya yang menunjukkan
komitmen dari pada investor untuk mengambil bagian atau unit-unit
penyertaan KIK-EBA Bahana Bukopin Kredit Pensiunan;
c. Penjual telah memperoleh persetujuan yang disyaratkan dalam
anggaran dasarnya, jika ada, UU PT, Peraturan Pasar Modal,
dan/atau OJK sehubungan dengan rencana transaksi;
d. Pembeli telah memperoleh persetujuan yang disyaratkan dalam
anggaran dasarnya, jika ada, UU PT, Peraturan Pasar Modal,
dan/atau OJK sehubungan dengan rencana transaksi;
e. Penjual dan Pembeli telah menyepakati format dan isi surat
pernyataan janji.
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4.

Penyelesaian transaksi lanjutan bergantung pada terjadinya atau
diperolehnya persyaratan sebagai berikut:
a. Pembeli telah mengirimkan suatu pemberitahuan tertulis kepada
Penjual yang berisi minat pembeli untuk membuat rencana
transaksi lanjutan beserta dengan nilai kumpualn tagihan kredit
yang akan dibeli;
b. Para pihak telah menyepakati perjanjian kredit pensiunan yang
membentuk kumpulan tagihan kredit pensiunan dalam rencana
transaksi lanjutan dengan memperbaharui Lampiran I Perjanjian
Jual Beli;
c. KIK-EBA Bahana Bukopin Kredit Pensiunan memiliki dana yang
cukup untuk melunasi harga pembelian lanjutan;
d. Penjual telah memperoleh persetujuan yang disyaratkan dalam
anggaran dasarnya, jika ada, UU PT, Peraturan Pasar Modal,
dan/atau OJK sehubungan dengan rencana transaksi lanjutan;
e. Pembeli telah memperoleh persetujuan yang disyaratkan dalam
anggaran dasarnya, jika ada, jika ada, UU PT, Peraturan Pasar
Modal, dan/atau OJK sehubungan dengan rencana transaksi;

5.

Pernyataan, Jaminan dan Kesanggupan sebagai berikut:
a. Kapasitas
(i) Masing-masing pihak merupakan perseroan terbatas yang
didirikan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia dan
memiliki izin serta kewenangan yang sah untuk menjalankan
usha yang telah dijalankannya hingga kini di tempat kegiatan
usaha utamanya;
(ii) Masing-masing Pihak memiliki hak, kuasa, kapasitas dan
wewenang penuh serta telah memperoleh seluruh otorisasi
dan persetujuan yang diperlukan untuk menandatangani,
menyerahkan, melaksanakan dan menyelesaikan semua
kewajiban, janji, pernyataan dan jaminan berdasarkan
Perjanjian ini;
(iii) Penandatanganan dan/atau pelaksanaan dari Perjanjian ini
dan/atau dokumen lainnya di mana masing-masing Pihak
merupakan pihak atau akan menjadi pihak, tidak dan tidak
akan melanggar suatu undang-undang, anggaran dasar, dan
peraturan.
b. Tidak ada pertentangan
Baik penandatanganan, pemberian pelaksanaan maupun
pemenuhan dan perjanjian ini tidak akan: (i) bertentangan dengan
atau menimbulkan pelanggaran dari setiap ketentuan di dalam
pasal-pasal; atau dokumen konstitusional dari masing-masing
Pihak; dan (ii) melanggar ketentuan yang terdapat dalam kontrakkontrak dan perjanjian-perjanjian dari masing-masing Pihak dengan
pihak ketiga atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Kumpulan Tagihan Kredit Yang Dialihkan
(i) Penjual adalah pemilik sah dari Kumpulan Tagihan Kredit
Pensiunan Yang Dialihkan, dan karenanya merupakan
satu-satunya pihak yang berhak atas hak, kepentingan
dan manfaat penuh atas Kumpulan Tagihan Kredit
Pensiunan Yang Dialihkan, termasuk namun tidak
terbatas pada hak untuk menjual dan mengalihkan
Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan Yang Dialihkan,
termasuk namun tidak terbatas pada hak untuk menjual
dan mengalihkan Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan
Yang Dialihkan kepada Pembeli berdasdarkan Perjanjian
ini;
(ii) Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan Yang Dialihkan
belum pernah, dengan cara apapun, dialihkan, dijual,
digadaikan atau dibebani dengan segala bentuk jaminan
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d.

e.

f.

g.

lainnya kepada pihak manapun dan bebas dari bersih dari
segala pembebanan; dan
(iii) Efektif sejak Tanggal Pengalihan, Kumpulan Tagihan
Kredit Pensiunan Yang Dialihkan bukan merupakan
bagian kekayaan Penjual dan dalam hal Penjual
dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, maka Kumpulan
Tagihan Kredit Pensiunan Yang Dialihkan tidak termasuk
sebagai harta pailit (boedel pailit) Penjual.
Perizinan
(i) Perizinan material yang dimiliki oleh masing-masing
Pihak untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya
adalah sah dan berlaku secara penuh dan dipegang oleh
masing-masing Pihak atas haknya sendiri sesuai dengan
hukum Republik Indonesia; dan
(ii) Tidak ada keadaan yang diketahui oleh suatu Pihak yang
dapat mengakibatkan salah satu perizinan suatu Pihak
tersebut menjadi dapat dicabut atau tidak dapat
diperpanjang dalam kegiatan usaha utamanya.
Keakuratan Informasi
Seluruh informasi yang terdapat di dalam Perjanjian ini, materimateri uji tuntas dan selurh dokumen lainnya yang disediakan
kepada Pembeli atau penasehat profesionalnya oleh Penjual atau
penasehat profesionalnya sehubungan dengan transaksi yang
diatur dalam Perjanjian ini adalah lengkap, benar, akurat dan tidak
menyesatkan atau bersifat menipu dan tanpa ada kelalaian pada
seluruh hal yang bersifat material.Dalam hal terdapat kekeliruan
atas data atau informasi yang disampaikan oleh Penjual kepada
Pembeli atau penasehat professionalnya sebagaimana disebutkan
di atas, termasuk data atau informasi sehubungan dengan
perjanjian kredit,
Kriteria Seleksi
Penjual menjamin kepada Pembeli bahwa semua Perjanjian Kredit
Pensiunan yang membentuk Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan
Yang Dialihkan telah memenuhi Kriteria Seleksi.
Dalam hal terdapat Perjanjian Kredit Pensiunan yang tidak
memenuhi Kriteria Seleksi setelah Tanggal Cut-Off namun baru
diketahui oleh Pembeli setelah Tanggal Pengalihan, Penjual
menyanggupi untuk membeli kembali Perjanjian Kredit Pensiunan
tersebut dengan harga pembelian sebesar jumlah pokok yang
tersisa dari Perjanjian Kredit Pensiunan pada saat pembelian
kembali dilakukan oleh Penjual berikut dengan pembayaran
Asuransi Jiwa Debitur Kreditur Pensiunan
(i) Penjual menjamin bahwa Penjual telah menutup asuransi jiwa
untuk seluruh Debitur Kredit Pensiunan yang tagihann
terhadapnya membentuk Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan
yang akan memberikan pertanggungan berupa pelunasan atas
sisa kewajiban pembayaran Debitur Kredit Pensiunan
berdasarkan Perjanjian Kredit Pensiunan kepada Penjual dalam
hal Debitur Kredit Pensiunan meninggal dunia sebelum
dilunasinya Perjanjian Kredit Pensiunan sesuai dengan syarat
dan ketentuan yang diatur di dalam perjanjian asuransi antara
Penjual dan perusahaan asuransi dan/atau pialang asuransi
(sebagaimana relevan);
(ii) Efektif sejak Tanggal Pengalihan, dalam hal terjadi setiap
peristiwa yang mengakibatkan Imbalan Jasa Agen Pengumpul
harus dipotong dengan Dana Klaim Asuransi sebgaimana
dimaksud dalam Perjanjian Pengumpulan Tagihan dan besaran
Dana Klaim Asuransi adalah lebih besar dari Imbalan Jasa Agen
Pengumpul, Penjual menyanggupi untuk pemotongan atas
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Imbalan Jasa Agen Pengumpul sebagaimaan dimaksud, tanpa
perhitungan ganda, atas permintaan tertulis yang disampaikan
oleh Pembeli.
h. Rencana Transaksi Lanjutan
Dalam hal Pembeli berniat untuk membuat Rencana Transaksi
Lanjutan, Penjual menyatakan kesanggupannya untuk membuat
dan menyelesaikan Rencana Transaksi Lanjutan pada Tanggal
Pengalihan sebagaimana dimaksud dalma Pasal 5.1 Perjanjian ini,
tunduk kepada pemenuhan Persyaratan Pendahuluan Lanjutan.
Penjual akan menyediakan daftar Perjanjian Kredit Pensiunan yang
membentuk kumpulan tagihan kredit pensiunan dalam Rencana
Transaksi Lanjutan untuk disepakati oleh Pembeli sesuai dengan
nilai yang akan dibeli oleh Pembeli.
i. Pembatalan Penjualan dan Pengalihan Kumpulan Tagihan
Pensiunan Yang Dialihkan
Para Pihak sepakat bahwa (i) Penjual berhak untuk membatalkan
penjualan dan pengalihan Kumpulan Tagihan Kredit Pensiun Yang
Dialihkan yang harga pembeliannya belum diterima oleh Penjual
sampai dengan 30 September 2019; dan (ii) Pembeli berhak untuk
membatalkan penjualan dan pengalihan atas bagian dari Kumpulan
Tagihan Kredit Pensiun Yang Dialihkan yang belum diefektifikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.2. huruf (b) poin (v).
Dalam hal terjadi pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 6.10
ini, Para Pihak sepakat untuk mengubah setiap ketentuan di dalam
Perjanjian ini yang terdampak akibat adanya pembatalan tersebut,
termasuk namun tidak terbatas kepada (A) menurunkan persentase
yang dialihkan dari setiap pembayaran Debitur Kredit Pensiunan
sehubungan dengan Kumpulan Tagihan Kredit Pensiun Yang
Dialihkan 2 untuk setiap pembayaran sejak bulan ketiga puluh tujuh
setelah Tanggal Penyelesaian sampai dengan hari terakhir dari
Jangka Waktu KIK-EBA Bahana Bukopin Kredit Pensiunan dengan
mempetimbangkan nilai penjualan dan pengalihan. Yang
dibatalkan; (B) menurunkan nilai pokok dari Kumpulan Tagihan
Kredit Pensiun Yang Dialihkan; dan (C) kesepakatan bahwa setiap
bunga atas Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan yang terakrual
sejak Tanggal Pembayaran Pertama sampai dengan pembatalan
penjualan dan pengalihan Kumpulan Tagihan Kredit Pensiun Yang
Dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.10 adalah milik
dan untuk kepentingan Penjual.
Para Pihak sepakat dengan itikad baik untuk membuat dan
menandatangani setiap perjanjian, akta, surat, dan instrumen
tertulis lainnya yang dibutuhkan untuk mengatur, memberlakukan
dan mengefektifkan setiap perubahan ketentuan dalam Perjanjian
ini.
6.

Masing-masing Pihak dapat melakukan pengungkapan atas Informasi
Rahasia apabila dan sejauh:
a. Pengungkapan atau penggunaan tersebut diwajibkan oleh undangundang;
b. Pengungkapan tersebut diwajibkan untuk tujuan proses peradilan
atau arbitrase apapun yang timbul dari Perjanjian ini atau
sehubungan dengan urusan Pajak dari Pihak yang
mengungkapkan;
c. Pengungkapan tersebut dilakukan kepada para penasehat dari
Pihak mana pun atau kepada para pembiaya atau calon pembiaya
Perseroan untuk tujuan melaukan Rencana Transaksi;
d. Informasi tersebut sudah atau menjadi tersedia bagi publiik (selain
karena pelanggaran terhadap Perjanjian ini; atau
e. Para Pihak lain telah memberikan persetujuan tertulis sebelumnya
untuk pengungkapan tersebut.

86

c.
e.
f.

Jangka Waktu
Pembatasan
Pengakhiran

g.

Penyelesaian
Sengketa

h.

Hukum yang Berlaku

i.

Kewajiban

:
:
Perjanjian akan :berakhir dalam hal:
1. Berakhirnya jJangka Waktu KIK-EBA Bahana Bukopin Kredit
Pensiunan;
2. Terjadinya perisitwa sebagaimana diatur dalam Perjanjian;
3. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini secara tertulis
sebelum Tanggal Terakhir Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan.
1. Penyelesaian
: secara musyawarah selama 30 (tiga puluh) hari setelah
penerimaan pemberitahuan oleh satu Pihak dari Pihak lainnya
mengenai keberadaan perselisihan;
2. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara damai, maka
Pihak dalam sengekta dapat memulai proses arbitrase yang mengikat
melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (”BAPMI”) sesuai
dengan peraturan BAPMI.
Hukum Negara Republik
:
Indonesia.
Kewajiban Perseroan
:
selaku Agen Pengumpul terhadap BAHANA dalam
kaitannya dengan KIK Bahana Bukopin – Kumpulan Kredit Pensiunan Yang
Dialihkan;
1. wajib menyerahkan Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan Yang
Dialihkan, yang dilakukan oleh Debitur Kredit Pensiunan berdasarkan
Perjanjian Kredit Pensiunan dan disimpan oleh Perseroan dalam
Rekening Kumpulan Tagihan, selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah
Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan Yang Dialihkan tersimpan dalam
Rekening Kumpulan Tagihan, kepada KIK Bahana Bukopin – Kumpulan
Kredit Pensiunan Yang Dialihkan;
2. wajib membuat laporan bulanan atas penerimaan dan pengumpulan
atas Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan Yang Dialihkan dan
menyampaikan laporan tersebut disertai dengan rekening koran kepada
KIK Bahana Bukopin – Kumpulan Kredit Pensiunan Yang Dialihkan
secara bulanan paling lambat 30 hari kalender setelah akhir periode
laporan tersebut;
3. dengan segera mentransfer Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan Yang
Dialihkan yang masih berada dalam penguasaan Perseroan ke dalam
Rekening KIK Bahana Bukopin – Kumpulan Kredit Pensiunan Yang
Dialihkan;
4. mengurus penyerahan semua dokumentasi kredit dan berkas utang
sehubungan dengan Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan Yang
Dialihkan kepada agen pengumpul pengganti secara lengkap dalam
jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tersebut
dan bertanggung jawab untuk membayar kerugian yang diderita KIK
Bahana Bukopin – Kumpulan Kredit Pensiunan Yang Dialihkan dan
Pemegang EBA yang disebabkan karena tidak lengkapnya atau
keterlambatan penyerahan dokumentasi kredit dan berkas utang
tersebut;
5. memberikan bantuan yang diperlukan kepada agen pengumpul
pengganti untuk memungkinkan agen pengumpul pengganti
melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan baik;
6. memberitahukan Debitur Kredit Pensiunan bahwa (i) Perseroan tidak
lagi bertindak sebagai agen pengumpul dan (ii) pembayaranpembayaran berdasarkan Perjanjian tidak lagi dibayarkan kepada
Perseroan, melainkan wajib dibayarkan pada rekening yang ditentukan
kemudian oleh KIK Bahana Bukopin – Kumpulan Kredit Pensiunan Yang
Dialihkan.

Tidak terdapat ketentuan atas Perjanjian ini yang menghalangi Perseroan dalam melakukan PUT V. Selain perjanjianperjanjian sebagaimana disebut diatas, untuk penggunaan kantor-kantor cabang Perseroan juga telah menandatangani
perjanjian sewa dengan pihak ketiga.
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13. Perkara Yang Dihadapi Oleh Perseroan, Perusahaan Anak, Anggota Direksi, dan Anggota Dewan Komisaris
Berdasarkan Surat Pernyataan dari (i) Perseroan, tertanggal 28 Juni 2020; (ii) BSB, tertanggal 20 Desember 2019; (iii) Bufin,
tertanggal 20 Desember 2019; (iv) masing-masing Anggota Direksi Perseroan, tertanggal 20 Desember 2019, 13 April 2020
dan 28 Juni 2020; dan (v) masing-masing Anggota Dewan Komisaris Perseroan, tertanggal 20 Desember 2019 dan 28 Juni
2020, Perseroan dan/atau kantor cabangnya, BSB, Bufin, Anggota Direksi Perseroan, dan Anggota Dewan Komisaris
Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara hukum apapun baik dalam bidang perdata maupun pidana, perburuhan
dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau badan arbitrase manapun di Indonesia atau di luar negeri dan/atau
perselisihan dengan badan pemerintah termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban pajak, tata usaha negara atau
pernah dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang dan/atau terlibat dalam sengketa lain di
luar pengadilan yang secara material dapat mempengaruhi status, kedudukan dan kelangsungan usaha Perseroan.
14. Asuransi
a.

Asuransi atas Gedung
No.
1.

Jenis Asuransi

No. Polis

Penanggung

Periode

Gedung
Kopkar Bank
Bukopin

Gempa Bumi
dan bencana
alam

1280001220
12000042

PT
Bosowa
Asuransi (50%),
PT Jasaraharja
Putera (25%),
PT
KB
Insurance
Indonesia (25%)

11 Januari
2020
sampai
dengan 11
Januari
2021

Property All Risk

1280001090
12000034

PT Jasaraharja
Putera

Property
All
Risik Policy

20.20.302.0
0033-2.2

PT
Bosowa
Asuransi (50%),
PT Jasaraharja
Putera (25%),
PT
KB
Insurance
Indonesia (25%)

2.

Capem Bakrie
Tower

3.

KK The H
Tower (D/H Kk
Rs Mmc)
Capem Bulog
Ii

4.
5.

KK Bidakara

6.

KK Bpjs
Setiabudi

7.

KK Perbanas

8.

Capem
Menara
Kuningan
Capem
Saharjo

9.

Asuransi

KPO/KC/KCP/
KK
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Nilai
Asuransi
Rp1.547.097.
405,51

Rp2.212
.349,29

11 Januari
2020
sampai
dengan 11
Januari
2021

Rp1.547.097.
406

Rp1.405
.189,97

11 Januari
2020
sampai
dengan 11
Januari
2021

Rp230.134.43
4.493

Rp199.9
14.716,
03

Premi

No.

KPO/KC/KCP/
KK

10.

KK PLN
Jatinegara

11.

Capem Tebet

12.

KK Kalibata

13.

KK Lia
Pangadegan

14.

Kcp
Bendungan
Hilir
KK RS Puri
Indah

15.
16.

Capem Roxy

17.

Capem S
Parman

18.

KK Universitas
Esa Unggul

19.

Capem Abda /
Plaza Asia

20.

Capem
Kebayoran
Baru
KK PLN
Bulungan Csw

21.
22.
23.

Asuransi
Jenis Asuransi

No. Polis

Penanggung

Capem
Kebayoran
Lama
KCP Kemang

24.

Capem
Melawai

25.

KK PLN
Trunojoyo

26.

KCP Radio
Dalam

27.

KCP Sentraya
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Periode

Nilai
Asuransi

Premi

No.

KPO/KC/KCP/
KK

28.

Capem
Gunung Sahari

29.

KK Fkui
Salemba

30.

KK Rspad

31.

Capem
Mangga Dua

32.

KK Jamsostek
Mangga Dua

33.

Capem
Menteng/Gam
bir
Capem Oil
Centre

34.
35.

KCP Alam
Sutera

36.

Capem Bintaro

37.

Capem Bsd
City

38.

Kantor
Perluasan
Capem Bsd
City

39.

Capem Kreo

40.

KCP
Pamulang

41.

Capem
Tangerang
City
Capem Bekasi
Barat

42.
43.

Capem
Billymoon

44.

KK PLN
Kalimalang

Asuransi
Jenis Asuransi

No. Polis

Penanggung
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Periode

Nilai
Asuransi

Premi

No.
45.
46.
47.

KPO/KC/KCP/
KK

Capem Bekasi
Kalimas

49.

KK Unisma

50.

Capem
Pondok Gede

51.

KK RS
Harapan
Bunda
KK PLN
Pondok Gede

53.

KK PLN
Kramat Jati

54.

KK Assyafiiyah

55.

Capem
Cakung 2

56.

KCP Harapan
Indah

57.

KCP Kelapa
Gading 2

58.

Capem Kelapa
Gading

59.

KK PLN
Cempaka
Putih
KK ITC
Cempaka Mas

60.

Jenis Asuransi

No. Polis

Penanggung

Capem
Citragrand
Cibubur
KK BPJS
Bogor Ii
Cileungsi
KK Arundina
Cibubur

48.

52.

Asuransi

61.

KK Dolog Jaya

62.

Capem
Tanjung Priok
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Periode

Nilai
Asuransi

Premi

No.

KPO/KC/KCP/
KK

63.

KK RS Pantai
Indah Kapuk

64.

KK BPJS
Cilincing

65.

Capem PTC

66.

KK UNJ

67.

KK BPJS
Pulogadung

68.

Capem Cinere

69.

Capem
Margonda
Depok
KK BPJS
Depok

70.
71.

KK FTUI
Depok

72.

Capem
Margonda
Residence
Capem
Cikarang

73.
74.
75.

Asuransi
Jenis Asuransi

No. Polis

Penanggung

KK Sentra
Medika
Cikarang
KK Ruko Plaza
Menteng
Cikarang

76.

Capem Pluit

77.

Capem Muara
Karang

78.

KK PLN
Bandengan

79.

Capem Kebon
Jeruk

80.

Capem
Meruya
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Periode

Nilai
Asuransi

Premi

No.

KPO/KC/KCP/
KK

Asuransi
Jenis Asuransi

No. Polis

Penanggung

Periode

KK Universitas
Mercubuana
Meruya
Capem
Pondok Indah
Plaza I
KK BPJS
Cilandak

81.
82.
83.

Nilai
Asuransi

Premi

b. Asuransi Lain-Lain
1.

Asuransi untuk seluruh peralatan elektronik yang tersambung dalam kegiatan usaha Perseroan termasuk namun
tidak terbatas pada anjungan tunai mandiri (ATM) untuk 214 gerai di area Jabodetabek, dengan nomor polis
20.20.204.0001-0.2, penanggung PT Bosowa Asuransi, untuk periode 11 Januari 2020 sampai dengan 11 Januari
2021, dengan nilai asuransi sebesar Rp11.505.550.000 dan premi sebesar Rp30.709.136.

2.

Asuransi untuk uang kas dalam anjungan tunai mandiri (ATM) untuk 214 gerai di area DKI Jakarta, dengan nomor
polis 20.20.112.00018-0.2, penanggung PT Bosowa Asuransi, untuk periode 11 Januari 2020 sampai dengan 11
Januari 2021, dengan nilai asuransi sebesar Rp64.625.000.000 dan premi sebesar Rp203.640.750,00.

3.

Asuransi untuk neon sign pada 47 neon sign yang berlokasi di area Jabodetabek, dengan nomor polis
20.20.110.0002-0.2, penanggung PT Bosowa Asuransi, untuk periode 11 Januari 2020 sampai dengan 11 Januari
2021, dengan nilai asuransi sebesar Rp2.104.145.268 dan premi sebesar Rp15.853.089,51.

Perseroan meyakini bahwa nilai pertanggungan asuransi yang dimiliki mempunyai nilai pertanggungan yang cukup untuk
mengganti aset yang diasuransikan atau menutupi kemungkinan kerugian atas seluruh aset material Perseroan dan telah
memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.
15. Aset Tetap
Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset tetap (termasuk kantor pusat) yang berlokasi di beberapa propinsi besar di
Indonesia. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, perubahan atas aset tetap yang memiliki Perseroan, yaitu penambahan
Hak Guna Bangunan sebanyak 4 bidang tanah sehingga aset tetap Perseroan per Oktober 2019 seluruhnya berjumlah 18
bidang tanah dengan jenis hak atas tanah berupa. Sebagian besar kantor-kantor cabang Perseroan menempati bangunan
yang disewa dari pihak ketiga. Berdasarkan Laporan Keuangan 31 Desember 2019, nilai aset tetap yang terdiri dari tanah
dan bangunan – neto adalah sebesar Rp2.106 miliar dan Rp703 miliar. Berikut adalah uraian kepemilikan tanah dan
bangunan oleh Perseroan:
a.

Malang:
No.
1.

2.

3.

Nomor Sertifikat
Sertifikat Hak Guna Provinsi
Bangunan No. 4402 Kotamadya
Kecamatan
Desa / Kelurahan
Sertifikat Hak Guna Provinsi
Bangunan No. 4403 Kotamadya
Kecamatan
Desa / Kelurahan
Sertifikat Hak Guna Provinsi
Bangunan No. 4404 Kotamadya
Kecamatan
Desa / Kelurahan

Tanggal
Penerbitan
7 Februari
2014

Tanggal
Berakhir
25 Juni 2023

223 m2

7 Februari
2014

25 Juni 2023

223 m2

7 Februari
2014

25 Juni 2023

Lokasi

Luas

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

220 m2

Jawa Timur
Malang
Kedungkandang
Madyapuro
Jawa Timur
Malang
Kedungkandang
Madyapuro
Jawa Timur
Malang
Kedungkandang
Madyapuro
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b.

Denpasar:
No.

Nomor Sertifikat

1.

Sertifikat Hak
Guna Bangunan
No. 00120

2.

Sertifikat Hak
Guna Bangunan
No. 00121

c.

Lokasi
Provinsi
Kotamadya
Kecamatan
Desa / Kelurahan
Provinsi
Kotamadya
Kecamatan
Desa / Kelurahan

:
:
:
:
:
:
:
:

Luas
Bali
Tabanan
Tabanan
Delod Peken
Bali
Tabanan
Tabanan
Delod Peken

44 m2

44 m2

Tanggal
Penerbitan
20 Maret
2014

Tanggal
Berakhir
10 Mei
2036

20 Maret
2014

10 Mei
2036

Semarang:
No.

Nomor Sertifikat

Lokasi

1.

Sertifikat Hak Guna
Bangunan
No.
1339

Provinsi
Kotamadya
Kecamatan

2.

Sertifikat Hak Guna
Bangunan
No.
1340

Desa / Kelurahan
Provinsi
Kotamadya
Kecamatan

3.

Sertifikat Hak Guna
Bangunan No. 500

4.

Sertifikat Hak Guna
Bangunan
No.
00605

5.

Sertifikat Hak Guna
Bangunan No. 600

d.

Desa / Kelurahan
Provinsi
Kotamadya
Kecamatan
Desa / Kelurahan
Provinsi
Kotamadya
Kecamatan
Desa / Kelurahan
Provinsi
Kotamadya
Kecamatan
Desa / Kelurahan

87 m2

Tanggal
Penerbitan
5 Oktober 2004

Tanggal
Berakhir
28 Juni 2029

88 m2

5 Oktober 2004

28 Juni 2029

65 m2

15 Agustus 1997

9 Juni 2037

12 m2

1 Mei 2006

31 Mei 2026

773
m2

25 Juni 1998

21 Agustus
2037

Luas

: Jawa Tengah
: Semarang
: Semarang
Selatan
: Wonodri
: Jawa Tengah
: Semarang
: Semarang
Selatan
: Wonodri
: Jawa Tengah
: Semarang
: Candisari
: Wonotingal
: Jawa Tengah
: Semarang
: Candisari
: Wonotingal
: Jawa Tengah
: Semarang
: Banyumanik
: Ngesrep

Pekanbaru:
No.
1.

e.

Nomor Sertifikat
Sertifikat Hak Guna Provinsi
Bangunan No. 779 Kotamadya
Kecamatan
Desa / Kelurahan

Lokasi

Luas

:
:
:
:

350 m2

Riau
Kota Pekanbaru
Payung Sekaki
Tampan

Tanggal
Tanggal
Penerbitan
Berakhir
17 Juni 2008 24 September
2025

Karawang:
No.
1.

Nomor Sertifikat
Sertifikat Hak Guna Provinsi
Bangunan No. 603 Kotamadya
Kecamatan
Desa / Kelurahan

Lokasi

Luas

:
:
:
:

300 m2

Jawa Barat
Karawang
Telukjambe
Purwadana
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Tanggal
Penerbitan
19 Mei 2008

Tanggal
Berakhir
10 Juni 2024

f.

Tasikmalaya:
No.
1.

g.

Nomor Sertifikat

:
:
:
:

273 m2

Jawa Barat
Tasikmalaya
Mangkubumi
Mangkubumi

Tanggal
Penerbitan
26 Januari
2015

Tanggal
Berakhir
22 Januari
2045

Mataram:
Nomor Sertifikat

Lokasi

Luas

1.

Sertifikat Hak Guna Provinsi
Bangunan
No.
1312
Kotamadya
Kecamatan
Desa / Kelurahan

: Nusa
Tenggara
Barat
: Mataram
: Cakranegara
: Bertais

112 m2

2.

Sertifikat Hak Guna Provinsi
Bangunan
No.
1313
Kotamadya
Kecamatan
Desa / Kelurahan

: Nusa
Tenggara
Barat
: Mataram
: Cakranegara
: Bertais

112 m2

Tanggal
Tanggal
Penerbitan
Berakhir
12 Mei 2001 24 September
2025

12 Mei 2001 24 September
2025

Tanjung Pinang:
No.
1.

i.

Luas

Sertifikat Hak Guna Provinsi
Bangunan
No. Kotamadya
01487
Kecamatan
Desa / Kelurahan

No.

h.

Lokasi

Nomor Sertifikat

Lokasi

Sertifikat Hak Guna Provinsi
Bangunan No. 55

Luas

: Riau

237 m2

Tanggal
Penerbitan
13 November
2000

Tanggal
Berakhir
16 Januari
2026

Tanggal
Penerbitan
4 April 2011

Tanggal
Berakhir
29 Mei 2023

Jawa Barat:
No.

Nomor Sertifikat

1.

Sertifikat
Hak
Guna Bangunan
No.
1140/Pakansari

Provinsi
Kotamadya
Kecamatan
Desa / Kelurahan

Lokasi

Luas

:
:
:
:

81 m2

Jawa Barat
Bogor
Cibinong
Pakansari

B. KEGIATAN USAHA
1.

Umum

Kegiatan usaha perseroan mencakup 3 besar layanan yaitu Kredit, Dana dan produk/layanan yang menghasilkan Fee Based
Income (FBI). Kegiatan usaha Kredit terbagi atas Segmen Retail (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Konsumer) dan
Segmen Komersial. Untuk kegiatan usaha Dana meliputi Segmen Retail dan Komersial. Produk/Layanan yang menghasilkan
FBI dilakukan oleh unit bisnis Retail, International Banking, Treasury, Kartu Kredit dan unit Layanan/Operasional. Semua
kegiatan usaha Perseroan ini disiapkan dalam rangka untuk melayani kebutuhan nasabah dan dalam rangka pelaksanaan
visi dan misi Perseroan.
Gambaran atas kegiatan usaha Perseroan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:
Kredit
a.

Kredit Retail

Perseroan mengandalkan Kredit Retail sebagai penggerak dalam kegiatan usaha Perseroan yang terdiri dari kredit UMKM
dan Kredit Konsumer. Komposisi Kredit Retail ini terus mengalami pertumbuhan sebagai upaya penyeimbangan penyaluran
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kredit kepada debitur besar. Pola penyaluran berfokus pada kredit dengan ATMR/capital charge rendah serta segmen bisnis
unggulan yang memiliki kinerja dan prospek yang baik, serta memiliki hubungan kerja yang berkesinambungan, dengan
penguatan proses bisnis internal pada first line of defense yaitu peningkatan independensi fungsi analis kredit guna
meningkatkan kualitas penyaluran kredit, disamping proses bisnis yang cepat dan perangkat kredit yang mumpuni dengan
penerapan Credit Factory.
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
Perseroan senantiasa meningkatkan kemudahan akses pelayanan perbankan bagi UMKM guna pengembangan usaha
mereka melalui Aliansi Strategis yang dimiliki Perseroan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD,
Koperasi, dan Swasta. Dalam hal ini produk unggulan UMKM salah satunya adalah produk kepada Kontraktor dimana produk
ini salah satu persyaratannya adalah kontrak kerja yang diberikan dari Bouwheer (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
BUMN, BUMD, Koperasi, maupun Swasta) kepada kontraktor. Produk-produk unggulan tersebut antara lain; Pre-Project
Financing, Bank Garansi, Project Financing dan Invoice Financing. Selain itu, Kegiatan Aliansi Strategis diharapkan mampu
lebih mengoptimalkan hubungan antara UMKM dengan Perseroan melalui perantara pihak ketiga, antara lain dengan
melakukan pembiayaan closed system Inti Plasma atau pola Cross Selling atau Value Chain di sektor komoditas pangan
maupun segmen bisnis unggulan lainnya mulai dari hulu hingga ke hilir. Produk unggulan lainnya adalah produk dana talangan
diantaranya; produk Flexy Bill (talangan pembayaran listrik/PLN), Flexy Health (talangan pembayaran BPJS) dan Flexy Gas
(talangan pembayaran Gas).
Perseroan juga ikut serta sebagai bank pelaksana dalam program-program pemberdayaan UKM yang dicanangkan oleh
Pemerintah seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu kegiatan pembiayaan yang dilakukan berdasarkan
pendekatan Business to Business (B2B) yang bertujuan untuk memudahkan dalam menjual produk-produk mikro sesuai
dengan kebutuhan nasabah di berbagai daerah melalui mitra koperasi atau swamitra. Swamitra adalah bentuk kerjasama
atau kemitraan antara Bank Bukopin dengan Koperasi untuk mengembangkan serta memodernisasi Usaha Simpan Pinjam
(USP) melalui pemanfaatan jaringan teknologi (network) dan dukungan sistem manajemen, sehingga USP memiliki
kemampuan pelayanan transaksi keuangan yang lebih luas dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Kredit Swamitra dilakukan dengan skema two steps loan sehingga risiko yang ada lebih rendah. Penyaluran
kredit mikro lainnya yaitu melalui produk Kredit Pedagang Pasar, kredit ini diberikan langsung kepada pedagang pasar
dibawah wadah Koperasi/Asosiasi/Paguyuban pedagang pasar dimana antara Bank dan Koperasi/Asosiasi/Paguyuban
pedagang pasar melalui kemitraan atau kerjasama untuk mendukung pengembangan usaha pedagang pasar. Penyaluran
Kredit UKM ini dibatasi untuk plafond kredit maksimal sebesar Rp15 Miliar dengan harapan untuk penciptaan data based dan
penyebaran risiko kredit. Semua kantor cabang Perseroan fokus pada penyaluran kredit ini.
Konsumer
Kredit Konsumer untuk bisnis konsumer lebih ditekankan kepada pembiayaan dengan sumber pengembalian dari fixed
income untuk pemenuhan kebutuhan nasabah seperti rumah, kendaraan ataupun untuk keperluan serba guna. Kegiatan
bisnis konsumer ini difokuskan pada 3 produk yaitu Produk KPR (Kredit Pemilikan Rumah), KPM (Kredit Pemilikan Mobil)
dengan joint financing dengan perusahaan anak dan KSG (Kredit Serba Guna). Proses bisnis untuk kredit konsumer ini
menggunakan sistem ban berjalan (E flow) sebagai jaminan percepatan dan kehandalan pelayanan atas permohonan kredit
konsumer. Dalam kredit konsumer ini juga terdapat kegiatan yang berhubungan dengan bisnis Kartu Kredit sebagai upaya
pelayanan untuk kemudahan transaksi di era globalisasi. Selain itu, pembiayaan konsumer juga fokus pada pembiayaan PNS
aktif di lingkungan Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota, dan kepada koperasi-koperasi besar sebagai mitra channeling kredit
kepada pensiunan, kredit Pemilikan Rumah Program Pemerintah, Direct Loan (Pinjaman Langsung) Kredit Pegawai Aktif,
Kredit Masa Pra Pensiun dan Kredit Pensiunan.
b.

Kredit Komersial

Kredit Komesial bagi Perseroan berfungsi sebagai penyeimbang atas kredit retail. Kredit Komersial difokuskan kepada debitur
besar (plafond kredit diatas Rp15miliar) yang terbukti aman dan mampu memberikan keuntungan bagi Perseroan. Kredit
Komersial ini fokus pada kredit modal kerja dan investasi untuk sektor-sektor usaha tertentu yang telah ditentukan.
Dana
a.

Retail

Target utama dari kegiatan usaha funding konsumer adalah melakukan penambahan nasabah baru dan peningkatan
pengelolaan dana nasabah mass, mass affluent dan affluent, menciptakan struktur dana dengan komposisi dana murah
berbasis CASA yang stabil, meningkatkan kelekatan nasabah atas kepemilikan produk sebanyak 4 (empat) produk bagi
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nasabah aktif yang terdiri dari produk dana, produk kredit konsumtif, Wealth Management dan layanan perbankan digital serta
melakukan kerjasama bisnis dengan Perusahaan asuransi melalui pemasaran produk wealth management dalam rangka
meningkatkan pertumbuhan fee based income. Kegiatan bisnis funding konsumer juga didukung oleh program-program
pemasaran yang dikemas dalam sebuah perencanaan komunikasi pemasaran yang terpadu yang tidak hanya bertujuan
penjualan produk namun juga berdampak positif untuk membangun citra Perusahaan. Sedangkan target utama dari kegiatan
usaha funding UMKM adalah meningkatkan pengelolaan dana Nasabah Badan Usaha dari hulu (Kantor Pusat) ke hilir (anak
Perusahaan) baik melalui kerjasama bisnis ataupun pengelolaan dana murah serta meningkatkan pertumbuhan DPK dengan
memfokuskan penjualan produk dana yang berbasis CASA.
b.

Komersial

Kredit Komesial bagi Perseroan berfungsi sebagai penyeimbang atas kredit retail. Kredit Komersial difokuskan kepada Kredit
Investasi dan Kredit Modal Kerja dengan ATMR rendah khususnya untuk penyaluran kredit baru serta fokus pada instrumen
Trade Finance melalui produk – produk custom antara lain pembiayaan untuk tagihan listrik (Flexy Bill), pembiayaan tagihan
ke BPJS (Flexy Health), pembiyaan tagihan gas (Flexy Gas) serta pembiyaan tagihan usaha lainnya.
Fee Based Income
Kegiatan FBI Perseroan bersumber dari aktivitas public services, trade finance, bank garansi, dan jasa keagenan dengan
peningkatan layanan fasilitas E-Banking, cash management, fee kartu kredit, jasa kustodian, jasa manajemen pengelolaan &
IT Swamitra dan public utilities. Sedangkan, fee based income yang berasal dari UMKM berasal dari pemasaran Bank
Garansi, produk Trade Finance dan turunannya (Flexy Bill, Flexy Health, dan Flexy Gas), Bukopin Cash Management, jasa
manajemen pengelolaan & IT Swamitra serta Branchless Banking. Seiring dengan semakin berkembangnya layanan
perbankan, Perseroan juga mulai melayani penjualan produk-produk berbasis investasi dan wealth management. Untuk
kedepannya, Perseroan berharap layanan produk ini juga bisa memberikan kontribusi positif untuk peningkatan fee based
income Perseroan.
Strategi pertumbuhan usaha Perseroan adalah mendayagunakan keunggulan bersaing yang dimiliki, dengan strategi utama
Perseroan sebagai berikut:
2.

Strategi Usaha

Strategi pertumbuhan usaha Perseroan di tahun 2019, mengacu pada 3 (tiga) pilar utama yaitu Produktivitas, Kualitas dan
Bisnis Proses. Sedangkan untuk tahun 2020, pertumbuhan bisnis bank tetap fokus pada bisnis ritel (segmen konsumer dan
umkm) sebagai engine growth dengan segmen komersial sebagai penyeimbang, penguatan value proposition, produktivitas
point of sales serta sumber daya manusia. Secara detail, langkah strategis Perseroan adalah sebagai berikut:
a. Fokus Pada Bisnis Ritel
Penyaluran kredit akan tetap konsisten pada ekspansi kredit secara selektif dan fokus pada segmen ritel, yaitu segmen
Konsumer dan UMKM sebagai engine growth. Pada segmen konsumer, bank tetap fokus pada pembiayaan kredit personal,
yaitu pensiunan PNS/TNI/Polri, PNS aktif dan pensiunan BUMN, Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), dan Kredit Kepemilikan
Kendaraan (KPM) melalui sinergi dengan perusahaan anak Bukopin Finance, sedangkan pada segmen UMKM ekspansi
kredit difokuskan pada pembiayaan kredit produktif pada segmen unggulan. Porsi terbesar penyaluran bisnis Ritel UKM akan
diarahkan untuk plafond dibawah Rp5 miliar dengan pertimbangan penguatan struktur, sebaran portofolio dan risiko serta
ATMR rendah.
Pertumbuhan kredit segmen komersial diarahkan sebagai penyeimbang dan lebih bersifat replacement. Fokus pertumbuhan
juga akan dilakukan melalui penjualan produk-produk pembiayaan yang fokus pada scheme based financing dengan skema
bisnis 3 pihak. Hal ini guna mendapatkan kepastian penggunaan dana dan kepastian pembayaran kewajiban. Produk-produk
scheme based financing tersebut selain bertujuan untuk meningkatkan kualitas kredit juga sebagai value proposition Bank
Bukopin di peta persaingan perbankan.
b. Ekspansi Kredit dengan ATMR Rendah
Dengan keterbatasan permodalan yang dihadapi Bank saat ini maka fokus pertumbuhan bisnis akan tetap memperhatikan
dampak permodalan terutama bobot ATMR. Untuk itu langkah strategi yang akan dijalankan bank adalah ekspansi kredit
dengan ATMR rendah ditempuh melalui penyaluran kredit UKM, KPR, KPM, Pensiunan dan pembiayaan kepada BUMN dan
atau dengan jaminan Pemerintah serta calon debitur perusahaan yang memiliki rating. Penyaluran kredit ini tetap
memperhatikan aspek kehati-hatian dan bobot risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

97

c. Peningkatan Kualitas Kredit
Dalam rangka peningkatan laba Bank, implementasi manajemen risiko dan perbaikan kualitas asset produktif, Bank
memfokuskan upaya-upaya preventif atas penyaluran kredit dengan melakukan pemisahan fungsi AO Sales dan AO Analis,
penguatan first line of defense dan penerapan manajemen risiko yang lebih komprehensif dan terukur. Proses kredit dilakukan
dengan menggunakan sistem sebagai alat bantu monitor dan filterisasi yang didukung oleh fungsi Quality Assurance yang
kompeten. Pemilihan segmen bisnis pembiayaan menjadi salah satu faktor untuk membuat kredit tetap berkualitas. Pemilihan
segmen ini berdasarkan data internal dan data eksternal baik data past performance maupun yang bersifat estimasi.
Penajaman analisa dan pengembangan struktur pembiayaan secara tepat dengan kombinasi cash loan dan non cash loan
untuk memastikan ketepatan penggunaan kredit sesuai dengan peruntukannya dan menghindari side streaming atau
penyalahgunaan pemakaian kredit. Bank memiliki keyakinan bahwa penyebab kredit bermasalah sebagaian besar
dikarenakan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan proposal / tujuan awal, untuk itu bank mengembangkan produkproduk pembiayaan yang fokus pada scheme based financing dengan skema bisnis 3 pihak. Hal ini guna mendapatkan
kepastian penggunaan dana dan kepastian pembayaran kewajiban. Produk-produk pembiayaan tersebut selain bertujuan
untuk meningkatkan kualitas kredit juga sebagai value proposition Bank Bukopin di peta persaingan perbankan.
Dalam rangka percepatan perbaikan kualitas kredit kolektibilitas 2 dan Non Performing Loan (NPL), akan terus diupayakan
penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Pembentukan Manajer Penyelesaian Kredit
Regional dan Staf Penyelesaian Kredit Regional diharapkan mampu mempercepat proses perbaikan kualitas aset produktif
khususnya kredit. Upaya perbaikan kualitas kredit juga ditempuh melalui upaya penjualan AYDA dan peningkatan recovery
kredit hapus buku.
d. Pengembangan Fee Based Income
Bank fokus pada dalam meningkatkan Fee Based Income (FBI) ditempuh melalui:
1.

2.

Peningkatan atas sumber FBI eksisting saat ini yang menjadi core sumber pendapatan seperti public service, wealth
management, administrasi, jasa nasabah, bank garansi, dll. Bank Garansi masih akan menjadi sumber FBI lainnya yang
merupakan hasil sinergi dengan pemilik proyek (bowheer) baik dalam aktivitas regular maupun yang bersifat khusus di
akhir tahun. Disamping upaya tersebut diatas, bank juga akan melakukan upaya peningkatan FBI melalui penambahan
mitra kerjasama dalam kegiatan bancassurance, peluncuran produk berbasis digital (tabungan woke), peningkatan
kegiatan trade finance melalui program value chain dan cross selling dengan melakukan bundling produk kredit Modal
Kerja (On-Off System).
Peningkatan sumber FBI transaksional seperti trade finance dan produk unggulan Bank saat ini yaitu Flexi Bill PLN, Flexi
Health (BPJS), Flexi Gas (PGN) serta Invoice Financing. Sejumlah produk tersebut dikembangkan untuk meminimalisasi
risiko side streaming dan atau memastikan dan atau memastikan sumber pembayaran.

e. Peningkatan Kualitas Sumber Dana
Langkah stragegis pengembangan sumber dana pada tahun 2020 akan difokuskan pada peningkatan produktivitas point of
sales, strategi penurunan cost of fund dengan penjualan CASA dan peningkatan deposito ritel, peningkatan komposisi dana
jangka menengah dan panjang dengan program apreasiasi dan komitmen blokir, pada nasabah korporasi strategi yang
menjadi fokus adalah memperkuat aliansi strategis yang saat ini telah dibangun dengan berbagai mitra startegis, penajaman
strategi follow the money.
Untuk menumbuhkan customer base yang lebih berkesinambungan, disertai pengendapan simpanan nasabah yang lebih
stabil, maka penghimpunan dana difokuskan pada segmen mass, mass affluent dan affluent untuk meningkatkan volume
dana dengan produk simpanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya dari basis nasabah tersebut akan
terus diupayakan pertumbuhan simpanan nasabah melalui upgrading produk dan layanan yang ditawarkan, termasuk layanan
prioritas bagi nasabah high networth dan ultra large fund. Selain itu dilakukan program peningkatan loyalitas nasabah dengan
program high tea/gathering nasabah secara berkala di skala lokal.
Untuk mendapatkan laba perusahaan secara maksimal, ditempuh strategi pengelolaan Cost of Fund (COF) dengan
memfokuskan penghimpunan dana pada produk-produk dana yang memiliki COF rendah. Dengan COF yang rendah
diharapkan dapat meningkatkan fungsi intermediary dan memberikan margin keuntungan yang lebih baik. Pengelolaan COF
ini ditempuh dengan meningkatkan komposisi CASA melalui penjualan produk giro dan tabungan. Untuk tujuan tersebut
penghimpunan dana difokuskan pada segmen mass affluent dan affluent untuk meningkatan volume dana dengan produk
simpanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar.
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Penghimpunan dana akan difokuskan melalui peningkatan produktifitas outlet dan jaringan distribusi, pengembangan
customer base dan pengendapan dana-dana murah melalui berbagai program dan layanan transaksional sehingga akan
meningkatkan struktur dana murah. Pertumbuhan dana khususnya dana murah merupakan langkah Bank untuk memperkuat
struktur sumber dana dan CASA.
Di luar simpanan nasabah yang dikelola, Bank akan melakukan kajian atas potensi maupun risiko dari upaya penghimpunan
dana non konvensional, Bank akan berupaya untuk mengakses pasar modal dan pasar uang serta pinjaman jangka
menengah dan panjang yang berasal dari institusi keuangan dengan tetap memperhatikan risiko dan dampak biaya. Untuk
meningkatkan produk dan brand image BUKOPIN maka program komunikasi pemasaran senantiasa dilakukan melalui
platform konvesional (mass media) serta memanfaatkan platform digital dan sosial media.
f.

Efisiensi

Untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan (sustainable) Bank akan terus melakukan efisiensi. Efisiensi
dilakukan di seluruh unit kerja dengan peningkatan kualitas dan kinerja serta optimalisasi produktivitas sumber daya manusia
baik melalui peningkatan kompetensi maupun engagement karyawan disertai peningkatan kualitas supervisi. Disisi efisiensi
operasional dilakukan dengan berbagai inisiatif antara lain sentralisasi proses akseptasi kredit personal dan konsumer,
penggunaan e-form untuk digitalisasi akuisisi nasabah, dan program digitalisasi operasional lainnya dengan perbaikan bisnis
proses dengan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.
Program efisiensi yang telah berjalan sejak tahun 2018 akan terus dilakukan dan semakin rinci melalui pemetaan struktur
biaya untuk mengindentifikasi biaya yang bisa diminimalisir atau ditingkatkan kembali optimalisasi dari manfaat biaya tersebut.
Efisiensi biaya dilakukan juga melalui peningkatan skala ekonomis bisnis pengadaan atau penggunaan barang dan jasa dari
pihak lain yang dilakukan secara sentralisasi. Dengan demikian pengendalian biaya (cost control) dapat dilakukan lebih baik
dan efisien serta pada sisi lain Bank Bukopin juga mendapatkan cost yang lebih rendah.
Peningkatan efisiensi akan dilakukan melalui pemetaan struktur biaya secara rinci untuk mengindentifikasi biaya yang bisa
diminimalisir atau ditingkatkan kembali optimalisasi dari manfaat biaya tersebut serta digitalisasi proses bisnis. Efisiensi biaya
dilakukan juga melalui peningkatan skala ekonomis bisnis pengadaan atau penggunaan barang dan jasa dari pihak lain yang
dilakukan secara sentralisasi. Dengan demikian pengendalian biaya (cost control) dapat dilakukan lebih baik dan efisien serta
pada sisi lain Bank juga mendapatkan cost yang lebih rendah.
Selain melalui program efisiensi biaya overhead, program untuk memperbaiki rasio BOPO akan dilakukan melalui percepatan
pertumbuhan bisnis pada seluruh aspeknya baik KYD, DPK maupun fee based Income dengan mengoptimalkan seluruh
sumber daya termasuk seluruh outlet yang ada. Program optimalisasi outlet dilakukan dengan pengembangan Meeting Point
menjadi Kantor Kas, pengembangan struktur organisasi dengan penempatan Branch Sales Manager pada tiap Kantor
Cabang Pembantu, pemerataan penempatan aparat marketing (AO dan FO) hingga ke outlet Kantor Kas.
Sebagai usaha efisiensi biaya dana dilakukan dengan penajaman fokus bisnis DPK melalui peningkatan dana ritel dan
mengurangi ketergantungan dari dana komersial, yang diharapkan mampu menurunkan cost of fund. Pada sisi penyaluran
dana difokuskan pada pembiayaan segmen ritel, pengembangan produk dengan pola scheme based financing untuk
meminimalisir side streaming dan pengelolaan aset produktif lainnya dengan yield yang optimal, collection dan penyelesaian
kredit bermasalah, selanjutnmya fokus pengembangan fee based income.
g.

Proses Bisnis dan Layanan yang Berkualitas serta Prudent

Dalam rangka perbaikan proses kredit dan peningkatan fungsi pengendalian pada tahap first line yang berorientasi pada
perbaikan kualitas kredit, telah dilakukan pemisahan fungsi marketing dan fungsi analis kredit. Peran AO Sales akan lebih
difokuskan pada pemenuhan data dan aktivitas relationship lainnya, sedangkan AO Analis akan difokuskan pada proses
penyusunan proposal dan evaluasi atas kelayakan permohonan kredit tersebut.
Pelayanan bagi bisnis perbankan merupakan salah pilar penting bagi pengembangan bank dan menumbuhkan kepercayaan
nasabah dalam menggunakan jasa dan layanan perbankan. Service excellent akan terus di kembangkan pada seluruh lini
organisasi dan seluruh proses bisnis, baik pada fungsi front office maupun back office.
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h.

Pengembangan Teknologi Informasi

Dunia industri tengah bersiap menghadapi revolusi industri ke 4 (empat) atau yang lebih dikenal dengan Industry 4.0 yang
mengintegrasikan dunia on line dengan proses bisnis yang ada di industri, dimana semua proses berjalan dengan internet
sebagai penopang utama. Saat ini industri perbankan terkena dampak langsung dari perkembangan teknologi yang pesat
seperti Internet of Things (IoT) dan Artificial Intelligence (AI), sehingga Bank harus bersiap dalam menghadapi perubahan ini,
dimana Bank harus bersaing dalam era Digital dan menghadapi Disruptive Innovation dari Startup atau Lembaga keuangan
non Bank yang melayani jasa keuangan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang sangat dinamis.
Beberapa program kerja sudah dilaksanakan, mulai dari pengembangan Middleware Integration Application yang berperan
sebagai Integration Platform Core Banking System (CBS), Switching System dan Surrounding System lainnya. Dalam dua
tahun terakhir Bank Bukopin telah serius untuk mempersiapkan rencana transformasi ke bisnis digital dengan mempersiapkan
System yang kompatibel dengan implementasi teknologi digital. Langkah strategis pengembangan TI akan ditempuh melalui
pelaksanaan beberapa inisiatif antara lain SIEM Content & SOC Facility, Enhancement Proxy DC & DRC, Enhancement VPN
Engine, Pengembangan ASTRID - Virtual Assistant Bank Bukopin, Migrasi Produk Core Banking System (CBS) Bank Bukopin
Phase 2, Pengembangan Sistem Kredit, Pengembangan API Management, Implementasi Sistem dan Infrastruktur Enterprise
Data Warehouse, Public Key Infrastructure (PKI) (local Root CA), Peningkatan Infrastruktur Core Banking System,
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Disaster Recovery Center.
i.

SDM yang produktif dan kompeten

Dalam rangka penajaman segmen bisnis dan span of control akan dilakukan penyesuaian kembali atas struktur organisasi
yang ada. Organisasi fungsi bisnis akan lebih ditingkatkan lagi untuk mempercepat proses perbaikan dan pertumbuhan bisnis.
Seiring dengan itu fungsi pengendalian internal juga akan diperkuat, sehingga bisnis kedepan diharapkan dapat tumbuh
dengan kualitas dan performance yang baik.
Bank memahami salah satu permasalahan utama yang berkontribusi terhadap kinerja Bank adalah kualitas SDM. Tingkat
kepatuhan SDM, peningkatan kompetensi dan produktivitas kerja karyawan menjadi faktor pendukung dalam pengembangan
bisnis. Setiap SDM akan dipastikan memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan bidangnya melalui berbagai media
pengembangan kompetensi seperti training, workshop, seminar, sosialisasi maupun internalisasi
j.

Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal yang Berkualitas serta Budaya Patuh

Bank melakukan penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal pada setiap pegawai berikut upaya optimalisasi
penerapan sistem pengendalian internal yang terintegrasi (Integrated Internal Control System) yang dilakukan melalui
optimalisasi dari koordinasi seluruh fungsi pengendalian internal yang berada pada layer second line dan third line of defense
(Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Audit Internal).
Selanjutnya dilakukan peningkatan awareness bahwa fungsi pengendalian internal sudah harus dimulai pada proses
awal/pelaku bisnis sebagai first line of defense. Dengan peningkatan awareness tersebut diharapkan setiap unit dapat
semakin meningkatkan kompetensi masing-masing staf khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan
ketentuan sehingga dapat lebih fokus memperkuat kompetensi, pengetahuan dan kecukupan SDM sehingga diharapkan
dapat meminimalisasi kesalahan maupun fraud.
k.

Penguatan Permodalan

Dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan sesuai dengan rencana implementasi Basel III khususnya
aspek common equity tier I, conservation buffer, countercyclical buffer, domestic-capital surcharge dan leverage ratio,
peraturan atas definisi modal yang lebih ketat dan tingkat kecukupan modal yang lebih tinggi, penerapan PSAK 71 serta
mempertimbangkan kebutuhan untuk ekspansi usaha, Bank telah menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka
peningkatan rasio kecukupan modal (CAR) melalui Fokus pembiayaan pada ATMR rendah, yaitu Kredit Pegawai dan
Pensiunan, Kredit Ritel yaitu: KPR, KPM dan Usaha Kecil, BUMN dan rating company, Perbaikan kualitas kredit yang memiliki
bobot ATMR tinggi yaitu NPL dan AYDA, serta pelaksanaan right issue (PUT V), penerbitan obligasi subordinasi (PUB III).
l.

Pertumbuhan non Organik melalui Pengembangan Anak Perusahaan

Peluang bisnis tidak seluruhnya dapat diambil oleh Bank, baik dengan pertimbangan efektivitas maupun karakteristik
bisnisnya. Sehingga peran perusahaan anak dalam meraih peluang bisnis tersebut menjadi sangat strategis, sehingga
terdapat nilai tambah antara induk dan anak. Saat ini Bank memiliki 2 perusahaan anak yaitu PT Bank Syariah Bukopin yang
bergerak di bidang perbankan Syariah dan PT Bukopin Finance yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen.
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Peningkatan pengelolaan perusahaan anak maupun sinergi antara Bank dengan perusahaan anak maupun sinergi antara
sister company dilakukan untuk meningkatkan bisnis dari seluruh grup usaha secara komprehensif. Aktivitas pengawasan
diarahkan kepada pembinaan dan pengawasan usaha serta pengembangan sinergi antar grup usaha diantaranya adanya
rencana strategis yang sejalan antara induk dan anak perusahaan maupun adanya akses informasi terpadu yang diharapkan
dapat meningkatkan mutual benefit antara perusahaan dalam grup usaha. Bank akan mempersiapkan infrastruktur
konglomerasi keuangan baik dari sisi kebijakan, sumber daya manusia dan teknologi informasi. Beberapa aktivitas yang
dilakukan untuk mewujudkan sinergi tersebut yaitu :
1.
2.

Penyediaan layanan perbankan syariah di outlet Bank Bukopin
Penyaluran pembiayaan kendaraan melalui Bukopin Finance

Bukopin Finance sebagai salah satu perusahaan anak sampai dengan saat ini (per 30 September 2019) telah melakukan
kerjasama dengan Perusahaan Induk (Bank Bukopin) dan dengan perusahaan anak yang lain (Bufin). Realisasi kerjasama
tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut:
1.
2.

Kerjasama dalam bentuk pembiayaan
Kerjasama pelayanan implant Bukopin :
a. KCU Meruya – Konvensional
b. KCU Kelapa Gading - Konvensional
c. KCU Manado - Konvensional
d. KCU Medan - Konvensional
e. KCU Serang - Konvensional
f. KCU Denpasar – Konvensional

Sinergi dengan Bank Syariah Bukopin (BSB) meliputi Layanan Syariah Bank (LSB) yang saat ini sudah berjumlah 187 outlet
(97 + 90) dan merencanakan akan mengajukan penambahan sebanyak 75 outlet. Kerjasama sinergi juga dilakukan dalam
bentuk pembiayaan dengan pola channeling kepada Bukopin Finance.
3. Keunggulan Bersaing
Berikut adalah posisi Perseroan dalam industri perbankan:
Perbandingan Bank Bukopin dengan Industri Perbankan

(dalam triliun Rupiah, kecuali dinyatakan dalam satuan lain)
Uraian
31 Desember 2019
31 Desember 2018
Jumlah aset
Industri Perbankan
8.563
8.068
Bank Bukopin
100
96
Pangsa Pasar
1,17%
1,19%
Jumlah Dana Pihak
Industri Perbankan
5.999
5.630
Ketiga
Bank Bukopin
80
76
Pangsa Pasar
1,35%
1,28%
Jumlah Kredit yang
Industri Perbankan
5.616
5.358
Diberikan
Bank Bukopin
68
66
Pangsa Pasar
1,22%
1,24%
Sumber: OJK, Statistik Perbankan Indonesia periode Desember 2019, diolah
Jumlah aset keseluruhan Industri perbankan pada Desember 2018 sebesar Rp 8.068 Trilun dan mengalami peningkatan
menjadi Rp 8.563 Triliun pada Desember 2019, Jumlah aset Bank Bukopin yaitu Rp 100 triliun pada Desember 2019, sehingga
pangsa pasar Bank Bukopin menjadi 1,17%. Dari sisi Jumlah Dana Pihak Ketiga industri perbankan secara umum mengalami
peningkatan menjadi Rp 5.999 Triliun pada Desember 2019, Sementara DPK yang dimiliki Bank Bukopin juga meningkat Rp
4 Triliun menjadi Rp 80 Triliun, sehingga pangsa pasar yang dimiliki Bank Bukopin menjadi 1,35%. Selain itu dari sisi
penyaluran kredit Bank Bukopin meningkat menjadi Rp 68 Triliun pada Desember 2019, sehingga pangsa pasar Bank Bukopin
menjadi 1,22%.
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Perbandingan Bank Bukopin dengan Bank Buku III

(dalam triliun Rupiah,
kecuali dinyatakan dalam satuan lain)
Uraian
31 Desember 2019
31 Desember 2018
Jumlah aset
Bank Buku III
2.617
2.741
Bank Bukopin
100
96
Pangsa Pasar
3,82%
3,49%
Jumlah Dana Pihak
Bank Buku III
1.672
1.769
Ketiga
Bank Bukopin
80
76
Pangsa Pasar
4,78%
4,07%
Jumlah Kredit yang
Bank Buku III
2.616
1.851
Diberikan
Bank Bukopin
68
66
Pangsa Pasar
2,56%
3,59%
Sumber: OJK, Statistik Perbankan Indonesia periode Desember 2019, diolah
Jika dibandingkan dengan perkembangan pangsa pasar yang ada di Buku III, pada Desember 2019 Bank Buku III secara
umum mengalami penurunan jumlah aset menjadi Rp 2.617 Triliun. Jumlah Aset Bank Bukopin sendiri berada di angka Rp
100 Triliun, sehingga pangsa pasar yang dimiliki Bank Bukopin mengalami kenaikan menjadi 3,82% . Dari segi Dana pihak
ketiga Bank Buku IIII ikut mengalami penurunan menjadi Rp 1.672 Triliun. Bank Bukopin sendiri mengalami kenaikan sebesar
Rp 4 Triliun menjadi Rp 80 Triliun, sehingga pangsa pasar yang dimiliki Bank Bukopin pada Desember 2019 ikut mengalami
kenaikan menjadi 4,54%. Sementara dari sisi penyaluran kredit, Bank Buku III juga serentak mengalami kenaikan menjadi Rp
2.616 Triliun, Kredit yang disalurkan Bank Bukopin sendiri masih berada di angka Rp 68 Triliun.
Pengalaman dan Kompetensi di Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Sejak awal pendiriannya Perseroan berkomitmen sebagai bank yang one-stop service bagi segmen Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah. Dalam hal membantu akses permodalan bagi UMKM, Perseroan banyak mendukung program-program
Pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait dengan Pemerintah, antara lain dalam hal penyaluran kredit pada Usaha
Mikrodan UKM baik dengan sumber dana Perseroan maupun dukungan pendanaan dari Pemerintah. Selain sebagai Bank
Pelaksana atas program-program Pemerintah atau lembaga terkait Pemerintah, Perseroan juga aktif melakukan sinergi
antara segmen UKM dengan BUMN atau Perusahaan swasta besar dalam pemberian kredit kepada rekanan dari hulu ke
hilir. Dalam hal produk simpanan, Perseroan juga memiliki produk simpanan yang dapat melayani segmen UKM seperti
tabungan untuk nasabah badan usaha, tabungan bisnis dan giro untuk kenyamanan transaksi usaha. Dalam melayani bisnis
mikro, Perseroan telah mengembangkan konsep kerjasama kemitraan dengan Koperasi yang disebut Swamitra maupun
langsung melayani bisnis mikro dengan direct loan. Untuk meningkatkan akselerasi pembiayaan pada bisnis mikro, Perseroan
juga melakukan aliansi strategis dengan berbagai institusi yang bergerak di bidang pembiayaan mikro dengan penyaluran
kredit pensiunan.
Jaringan yang luas
Perseroan didukung oleh jaringan distribusi dan layanan yang luas dan terus berkembang, hingga akhir September 2019
Perseroan memiliki 1 kantor pusat bank yang beralamat di Jl. M.T Haryono Kav. 50-51, Jakarta 12770, 43 Kantor Cabang,
176 Kantor Cabang Pembantu, 156 Kantor Kas, serta di dukung dengan layanan ATM sebanyak 834 unit, 31.000 titik
pembayaran PPOB yang menerima tagihan dan pembayaran jasa layanan publik (listrik, telepon, air) dan perseroan juga
melakukan kerjasama pengelolaan jaringan micro-banking “Swamitra” yang merupakan program kerjasama kemitraan
Perseroan dengan koperasi, yang sampai dengan akhir Desember 2017 telah mencapai 659 Swamitra yang tersebar di
hampir seluruh provinsi. Untuk menjangkau dan melayani para pensiunan PNS, TNI, Polri dan BUMN/BUMD, perseroan terus
mengembangkan outlet meeting point. Perseroan juga menyediakan layanan melalui electronic channel yaitu internet
banking, sms banking, dan phone banking. Perseroan berupaya memperkuat fungsi dan produktivitas cabang sebagai
jaringan layanan nasabah dan jaringan untuk peningkatan sumber dana ritel. Di sisi lain, Perseroan terus meningkatkan
sinergi bisnis dengan perusahaan anak yaitu Bank Syariah Bukopin melalui sinergi point centre layanan Syariah di outlet
Perseroan. Disamping itu, Perseroan juga mengembangkan pembiayaan kendaraan melalui sinergi dengan Bukopin Finance.
Dengan jaringan usaha yang luas ini, Perseroan memiliki akses dalam memberikan layanan kepada basis nasabah yang
beragam secara efisien. Perseroan berkeyakinan bahwa jaringan outlet memberikan manfaat dalam bersaing untuk
memperoleh nasabah. Perseroan juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang memungkinkan nasabah untuk
melakukan akses di lebih dari 30.000 ATM kerjasama di seluruh Indonesia.
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Aliansi Strategis
Perseroan senantiasa meningkatkan kemudahan akses pelayanan perbankan bagi UKM guna pengembangan usaha mereka
melalui Aliansi Strategis yang dimiliki Perseroan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Koperasi,
dan Swasta. Kegiatan Aliansi Strategis diharapkan mampu lebih mengoptimalkan hubungan antara UKM dengan Perseroan
melalui perantara pihak ketiga, antara lain dengan melakukan pembiayaan closed system Inti Plasma atau pola Cross Selling
atau Value Chain di sektorkomoditas pangan maupun segmen bisnis unggulanlainnya mulai dari hulu hingga ke hilir.
Perseroan juga akan melanjutkan upaya pengembangan bisnis untuk mengantisipasi munculnya nasabah generasi milenial
melalui pengembangan electronic dan digital banking, serta penjajakan aliansi dengan perusahaan financial technology
(fintech) maupun start-upbusiness melalui BNVLabs, yaitu sebuah program terintegrasi yang mendorong berkembangnya
ekosistem fintech di Indonesia, dengan tujuan menumbuhkan lebih banyak startupfintech yang mampu menciptakan solusi
kolaboratif dengan para pelaku industri keuangan dan perbankan. BNVLabs juga menyediakan ruang eksperimen yang
menjadi katalis bagi para startup founder, kreator, dan kolaborator untuk bekerjasama menciptakan solusi di bidang finansial.
Teknologi Informasi yang Handal
Peranan Teknologi Informasi (TI) di industri perbankan sangat strategis. TI merupakan instrumen yang sangat diandalkan
industri perbankan khususnya dalam menjaga keamanan, kelancaran dan efisiensi operasional secara keseluruhan. Oleh
karena itu, Perseroan senantiasa memberikan ruang yang sangat besar dalam melakukan pengembangan di bidang ini,
mengingat hampir semua layanan perbankan saat ini sangat bergantung pada kemampuan TI.
Perseroan senantiasa memastikan agar seluruh produkdan layanan senantiasa tersedia bagi nasabah dan dapat diakses
dengan aman pada setiap saat dan dimanapun nasabah berada. Selain itu, Perseroan juga terus menerus melakukan
pengembangan di bidang TI dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi tantangan dan perubahan teknologi di masa
depan. Perseroan sangat menyadari bahwa salah satu aspek penting yang menunjang kemampuan Perseroan dalam
melayani nasabah dengan handal dan efisien adalah sistem TI yang baik. Untuk itu, Perseroan melakukan banyak hal terkait
pengembangan di bidang TI, termasuk diantaranya pengembangan aplikasi, produk dan layanan serta jaringan untuk
mendukung operasional layanan perbankan yang aman, cepat dan memberikan kemudahan kepada nasabah dalam
melakukan setiap transaksi perbankan.
TI memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung operasional Perseroan. Untuk itu, Perseroan juga telah menyusun
roadmap pengembangan TI 2016-2019 yang disesuaikan dengan rencana jangka menengah dan panjang Perseroan.
Roadmap pengembangan TI disusun berdasarkan Visi dan Misi yang ditetapkan. Adapun inisiatif utama yang akan dilakukan
adalah sebagai berikut:
1. Penguatan Organisasi dan Arsitektur TI;
2. Pengembangan Kapasitas Digital Banking;
3. Pengembangan Kapabilitas Pengelolaan danPemanfaatan Informasi Perseroan; dan
4. Pengembangan Kehandalan dan Keamanan Infrastruktur TI Perseroan.
Hal yang tak terpisahkan dari roadmap tersebut adalah pencapaian ISO 27001 bidang Security dan ISO 20000 sebagai bukti
nyata tingkat pelayanan TI yang sesuai dengan Standar Internasional.
Dalam rangka memenuhi standar ketentuan regulator dan untuk mendukung perkembangan bisnis baik transaksi keuangan
maupun layanan perbankan maka Perseroan secara berkelanjutan melakukan penguatan infrastruktur berbasis teknologi
informasi agar dapat memberikan layanan prima (Service Excellence) untuk setiap kebutuhan nasabah dengan tetap
memperhatikan asas keamanan data dan transaksi.
Untuk memenuhi permintaan sistem yang handal, akurat, dan mampu memenuhi pertumbuhan bisnis dengan tingkat
kontinuitas yang tinggi dan probabilitas kegagalan sistem yang rendah, Perseroan telah melakukan implementasi peningkatan
kapabilitas dan kapasitas Data Center dan Disaster Recovery Center (DRC) antara lain: upgrade kapasitas dan konsolidasi
data storage, virtualisasi, konsolidasi server, peningkatan Infrastruktur backup teknologi, peningkatan replikasi core banking
system serta migrasi Disaster Recovery Center.
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Program kerja bidang TI tahun 2017 berlandaskan pada inisiatif utama dalam road map pengembangan TI yaitu:
a.

Penguatan Organisasi dan Arsitektur TI

Dalam inisiatif ini akan dilakukan program kerja Implementasi bank wide enterprise architecture.
b.

Pengembangan Kapasitas Digital Banking

Dalam inisiatif ini akan dilakukan beberapa program kerja sebagai berikut:
a. Implementasi digital interaction platform;
b. Implementasi core banking system perbankan digital;
c. Enhancement middleware (enterprise service bus); dan
d. Implementasi teknologi pendukung Enterprise Mobility.
c.

Pengembangan Kapabilitas Pengelolaan danPemanfaatan Informasi Perseroan

Dalam inisiatif ini akan dilakukan program kerja Implementasi Enterprise Data Warehouse dan Big Data
d.

Pengembangan Kehandalan dan Keamanan Infrastruktur TI Perseroan

Dalam inisiatif ini akan dilakukan beberapa program kerja sebagai berikut:
a. Implementasi otomasi virtualisasi;
b. IT Security Assessment dan Manage Security Service;
c. Surveilance sertifikasi ISO 27001:2013;
d. Data protection dan management backup; dan
e. Modernisasi infrastruktur cabang berbasis Broadband.
4.

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan melakukan kegiatan usaha berupa penghimpunan dana dan penyaluran kredit serta peningkatan penyediaan jasa
perbankan melalui pengembangan produk dan layanan yang customer oriented.
a.

Penghimpunan Dana

Untuk meningkatkan daya saing dalam penghimpunan sumber dana, Perseroan mengembangkan produk sesuai dengan
kebutuhan target pasar dan nasabah yang bertujuan untuk memberikan layanan yang terbaik. Pengembangan produk dan
jasa ini didukung oleh sistem teknologi terkini sehingga memungkinkan para nasabah untuk melakukan transaksi secara realtime online dari seluruh outlet serta melaksanakan funding program.
Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan jasa keuangan, Perseroan mengembangkan produk penghimpunan dana
baik untuk perorangan maupun badan usaha, yang dapat melayani keinginan nasabah dalam pengelolaan dananya oleh
Bank. Adapun produk penghimpunan dana yang disediakan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:
1)

Giro

Produk giro yang disediakan oleh Perseroan tersedia dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing. Hal ini merupakan
upaya Perseroan untuk dapat menjangkau nasabah-nasabah, baik perorangan maupun badan usaha yang bertransaksi
dalam varian mata uang. Perseroan menciptakan layanan inovatif yang menghubungkan dengan transaksi via giro, antara
lain melalui fasilitas SiAgamatic yaitu suatu fasilitas pemindahbukuan secara otomatis dari rekening giro ke rekening tabungan
atau sebaliknya. Dengan menggunakan fasilitas SiAgamatic ini dana nasabah menjadi semakin optimal dan memberikan
kemudahan dan keleluasaan kepada nasabah dalam aktivitas transaksionalnya dengan pihak lain.
Untuk mengoptimalkan penjualan produk Giro, perseroan juga mengembangkan layanan Bukopin Cash Management, yang
memungkinkan nasabah untuk melakukan pemantauan transaksi perbankan dan pengelolaan aktivitas kas secara real time
on-line langsung dari lokasi nasabah. Produk ini memberikan tambahan kemudahan bagi nasabah dan entitas anak serta
cabang-cabangnya dalam proses pengawasan terhadap kegiatan operasional perusahaan secara terpusat. Dengan produk
ini nasabah juga dapat secara efektif mengelola dana kas Perusahaan guna memperoleh return yang maksimum. Layanan
cash management untuk pertama kalinya diperkenalkan pada tahun 1998. Bukopin Cash Management merupakan salah satu
upaya untuk menghimpun dana murah karena nasabah menggunakan rekening giro dalam aktivitas cash management
termasuk sumber fee based income. Konsep one stop banking solution yang diberikan oleh layanan Bukopin Cash
Management diharapkan dapat senantiasa meningkatkan loyalitas nasabah.
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Layanan turunan dari produk giro yang dapat digunakan oleh nasabah yang memiliki skala usaha yang cukup besar guna
memudahkan pemantauan transaksi bisnisnya, adalah fasilitas Virtual Account, yaitu suatu fasilitas sub rekening dari satu
rekening giro yang bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan nasabah dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi setoran ke
rekening nasabah yang bersangkutan. Layanan ini sangat sesuai dengan Perusahaan-perusahaan yang memiliki sub bisnis
atau sumber penerimaan yang beraneka ragam, antara lain Perusahaan pendidikan, perusahaan multifinance dan
Perusahaan properti.
2)

Tabungan

Salah satu sumber dana murah yang diperoleh Perseroan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah Tabungan.
Berbagai produk Tabungan disediakan untuk melayani kebutuhan nasabah, baik yang bertujuan untuk transaksi, untuk
investasi, untuk mengoptimalkan pendapatan bunga tabungan, untuk antisipasi kebutuhan dana yang akan datang, untuk
perencanaan masa depan, ataupun untuk keperluan bisnis.
Produk tabungan SiAga Perseroan menciptakan layanan inovatif yang dihubungkan dengan transaksi via giro, yaitu Tabungan
SiAga Bukopin Bisnis yang diperuntukkan untuk Perorangan/Badan Usaha antara lain melalui fasilitas SiAgamatic yaitu suatu
fasilitas pemindahbukuan secara otomatis dari rekening giro ke rekening tabungan atau sebaliknya. Layanan SiAgamatic ini
memberikan kemudahan dan keleluasaan kepada nasabah dalam aktivitas transaksionalnya dengan pihak lain.
Jenis tabungan yang disediakan Perseroan kepada nasabah yaitu:
Tabungan SiAga Bukopin. Tabungan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah
disepakati, dan tidak dapat ditarik dengan Cek/Bilyet Giro atau setaranya.
Tabungan SiAga Bukopin Bisnis (Perorangan dan Badan Usaha). Tabungan yang diperuntukkan bagi perorangan dan
badan usaha yang berbadan hukum maupun non badan hukum. Tabungan ini memberikan kemudahan bagi nasabah dalam
memantau transaksi-transaksi bisnisnya karena tercetak di dalam buku tabungan. Layanan yang diberikan Perseroan kepada
pemegang rekening tabungan bisnis sangat menarik, antara lain adalah tersedianya Kartu Debit, E-banking, dan fasilitas
pemindahan dana secara otomatis dari tabungan ke giro atau sebaliknya (SiAgamatic).
Tabungan SiAga Bukopin Premium. Tabungan berbunga setara deposito yang memiliki beragam layanan, kemudahan
serta keleluasaan.
Tabungan SiAga Bukopin Kerjasama. Tabungan yang merupakan jasa pembayaran gaji karyawan Perusahaan yang
dilakukan secara otomatis oleh sistem Perseroan dengan aman, efektif, tepat dan mudah bagi nasabah.
TabunganSiAga Bukopin Rencana. Tabungan yang diperuntukan bagi perorangan guna merencanakan masa depan
dengan jumlah setoran tetap setiap bulannya dan hanya dapat diambil pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.
Tabungan Wokee. Tabungan khusus perorangan yang berbasis elektronik.
Tabungan SiAga Bukopin Pensiunan. Simpanan berbentuk tabungan yang ditujukan untuk menghimpun dana dari para
pensiunan termasuk pembayaran uang pensiun.
TabunganKu. Simpanan berbentuk tabungan yang merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk individu tanpa
dikenakan biaya administrasi.
Tabungan Simpel.Simpanan berbentuk tabungan yang diperuntukkan bagi siswayang diterbitkan secara nasional oleh BankBank di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi
keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.
3)

Deposito

Produk deposito yang dikembangkan Perseroan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah untuk produk simpanan
yang berjangka waktu tertentu dan memberikan tingkat bunga yang lebih menarik dibanding giro dan tabungan.
Produk Deposito Perseroan memberikan layanan terbaik berupa perlindungan asuransi bebas premi yang ditujukan untuk
seluruh nasabah Deposito Merdeka.
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Perseroan menyediakan produk deposito sebagai berikut:
Deposito Rupiah. Simpanan dalam Rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut
perjanjian antara deposan dengan Perseroan.
Deposito Valas. Simpanan dalam valuta asing yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut
perjanjian antara deposan dengan Perseroan.
Deposito Merdeka. Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu (jatuh tempo) menurut
perjanjian antara nasabah dan pihak bank, dengan nilai tambah bebas biaya penalti jika dicairkan sebelum jatuh tempo.
Deposito On Call. Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan melalui pemberitahuan dalam jangka waktu tertentu
terlebih dahulu sesuai kesepakatan antara nasabah dengan bank.
Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat atas Perseroan, Perseroan secara berkesinambungan melakukan promosi
melalui media cetak dan elektronik, direct mail, penyebaran brosur, hanging banner, baliho, poster, direct gift kepada nasabah
dan program customer gathering.
Persentase komponen jumlah simpanan nasabah seperti diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Keterangan
Giro
Tabungan
Deposito berjangka
Jumlah
*Pertumbuhan

2019
12.977
19.132
48.704
80.813

%*

16%
24%
60%
100%

(dalam miliar Rupiah)
31 Desember
2018
%*
10.043
13%
19.917
26%
46.190
61%
76.150
100%

Jumlah simpanan nasabah meningkat, hal ini dikarenakan Perseroan berfokus pada pertumbuhan dana ritel sehingga dana
nasabah menjadi lebih stabil kurang terpengaruh oleh kondisi ekonomi global.
b.

Penyaluran Kredit

Perseroan menempatkan dananya terbesar dalam bentuk kredit yang diberikan dan disalurkan pada berbagai sektor ekonomi
dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian sebagai upaya untuk meminimalisasi risiko yang mungkin timbul.

Keterangan

2019

Modal kerja
Investasi
Konsumsi
Program pemerintah
Sindikasi
Direksi dan karyawan
Bank lain
Jumlah Kredit yang diberikan dan
Pembiayaan/Piutang Syariah - Bruto
Penyisihan kerugian penurunan nilai
Jumlah Kredit yang diberikan dan
Pembiayaan/Piutang Syariah - Neto
** nominal dibawah Rp 500 Juta

31 Desember
29.747
22.838
16.381
86
395
99
69.546
(1.710)
67.836

(dalam miliar Rupiah)
2018

29.204
22.171
14.596
117
261
95
**
66.444
-2.079
64.365

Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah - neto pada Desember 2019 mengalami peningkatan. Kondisi ini
terutama disebabkan peningkatan pada segmen kredit konsumsi, yang meliputi KPR, KPR dan kredit pensiunan.
Sebagian besar komposisi kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah adalah untuk modal kerja. Pada tanggal
31 Desember 2019 dan 2018, komposisi kredit modal kerja terhadap jumlah kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang
Syariah – bruto mencapai 42,8% dan 43,9%.
106

Guna memberikan solusi kepada nasabah akan kebutuhan dana baik untuk usaha maupun konsumsi, Perseroan
mengembangkan produk kredit baik untuk perorangan maupun badan usaha antara lain:
1.

Kredit Modal Kerja
Merupakan fasilitas kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja debitur dengan jangka
waktu pengembalian maksimal 1 (satu) tahun. Fasilitas ini membantu nasabah dalam memperbaiki likuiditas memenuhi
kebutuhan dan dalam rangka menunaikan kewajibannya dan/atau menjalankan operasional harian Perusahaan dalam
waktu dekat.

2.

Kredit Investasi
Merupakan fasilitas kredit jangka menengah dan jangka panjang yang diberikan kepada debitur guna membiayai
pengadaan aktiva tetap/sarana ataupun pembangunan suatu proyek yang dapat menunjang kelancaran usaha,
mengolah/menghasilkan suatu barang atau jasa, dan pengembalian kredit tersebut berasal dari operasionalisasi
dan/atau komersialisasi proyek tersebut dengan jangka waktu pengembalian antara 3 - 7 tahun.

3.

Kredit usaha lainnya yang dibuat dalam beberapa skim kredit tersendiri, meliputi:
(i)

Skim LC UPAS Financing, melihat potensi bisnis yang terdapat pada sektor Trade Finance pengembangan
produk dilakukan dengan menambahkan produk pembiayaan dengan LC-UPAS untuk tagihan Pertamina, PGN,
Shell dll, seperti yang telah berjalan dengan PLN yaitu Skim Flexy Bill.

(ii)

Program Re-Launching Kemitraan Swamitra. Bukopin akan melakukan re-launch Swamitra baik terhadap
Swamitra existing yang sehat maupun untuk Swamitra new model dimana Swamitra ini anggotanya memiliki
segmentasi usaha khusus yaitu usaha perdagangan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan pengrajin
dengan digitalisasi proses kredit monitoring dan collection melalui pendekatan community Banking.

(iii) Skim Pembiayaan Fintech. Kredit yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan Start Up yang berbasis
Financial Technology (Fintech)-Market Place dengan pola closing system.
(iv) Skim Structured Financing. Saat ini Bank Bukopin mengembangkan kredit dengan mengkombinasikan lebih dari
satu produk yang terdiri dari setidaknya transaksi cash loan, non cash loan (Trade finance) dan Supply Chain
Management.
(v)

Skim Penyaluran Kredit melalui BPR. Perluasan jaringan distribusi produk/layanan Perseroan dalam hal
penyaluran kredit akan melakukan kerjasama dengan BPR yaitu berupa skim kredit dengan pola eksekuting. BPR
sebagai Linkage dalam menyalurkan kredit sehingga jangkauan wilayah dan nasabah Bank Bukopin menjadi lebih
luas.

(vi) Skim Kredit dengan Agunan Surat Berharga Negara. Kredit yang diberikan kepada debitur dengan agunan
surat berharga Surat Utang Negara (SUN) dan Obligasi Ritel Indonesia (ORI) .
(vii) Skim Kredit untuk Usaha Pegadaian. Kredit yang diberikan untuk membantu usaha pegadaian baik dalam
mengatur likuiditas maupun pengembangan usaha melalui pemberian dana talangan dengan agunan cash
collateral dan tagihan.
(viii) Skim Kredit untuk Usaha Multi Finance. Kredit dengan pola eksekuting kepada Perusahaan multi finance yang
akan digunakan untuk pembiayaan end user-nya dengan pola reimbursment.
(ix) Skim Bank Garansi-Khusus (SP2D). Fasilitas yang diberikan Perseroan dengan menerbitkan bank garansi atas
permintaan tertulis dari kontraktor rekanan pemerintah yang ditujukan untuk menjamin pembayaran sebagian atau
keseluruhan atas pembayaran yang diterima oleh kontraktor dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN), sesuai dengan kontrak kerja atau surat perjanjian pembayaran yang telah disepakati oleh kontraktor
dengan KPPN.
(x)

Penjaminan Bank Garansi melalui Perusahaan Penjamin. Kerjasama yang dilakukan antara Perseroan dengan
Perusahaan Penjamin yaitu PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) (PT. Askrindo), PT. Jasaraharja Putera, PT.
Tugu Kresna Pratama, PT Jasa Asuransi Indonesia, PT. Jaminan Kredit Indonesia dengan memberikan
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penjaminan (Kontra) atas Bank Garansi yang diterbitkan oleh Perseroan kepada nasabah, antara lain untuk bid
bond, performance bond, Payment Bond, Maintenance Bond, Shipping Bond, dan Bank Garansi Khusus.
4.

5.

Kredit Program yang Terkait Pemerintah atau Lembaga Lainnya:
(i)

Kredit Usaha Rakyat (KUR). Perseroan bekerjasama dengan Pelaksana Teknis Program (Kementerian
Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan
dan Perikanan, dan Kementerian Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) dan Perusahaan Penjamin (PT
Asuransi Kredit Indonesia dan Perum Jaminan Kredit Indonesia). Bersama dengan 19 (sembilan belas) Bank
Pelaksana KUR lainnya Perseroan memberikan kredit kepada pelaku UMKM yang layak namun belum bankable,
dimana sebagian jaminan di-cover oleh Pemerintah melalui Perusahaan Penjamin.

(ii)

JARING. Perseroan bekerjasama dengan Pelaksana Teknis Program (Kementerian Keuangan, Kementerian
Kelautan dan Perikanan)Program JARING merupakan program inisiatif jangka pendek OJK (Regulator) dan
Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP (Pemerintah) untuk menjangkau sektor kelautan dan perikanan.

(iii)

Kredit dengan Pendanaan LPDB. Perseroan juga melakukan kerjasama kelembagaan dengan LPDB (Lembaga
Pengelola Dana Bergulir) sebagai sumber likuiditas alternatif dana untuk penyaluran kredit. LPDB berperan
sebagai penyedia dana yang menyalurkan dananya melalui dengan sistem Channeling

Kredit Konsumsi:
(i)

Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Kredit yang diberikan kepada nasabah perorangan untuk membeli atau
merenovasi tempat tinggal (rumah, apartemen dan ruko). Perseroan juga menawarkan kredit pemilikan rumah
siap huni dan rumah siap bangun. Kredit Pemilikan Rumah dapat juga digunakan untuk berbagai keperluan lain
dengan cara mengagunkan rumah tersebut (KPR Refinancing). Strategi penjualan yang diterapkan adalah dengan
bekerjasama dengan para pengembang baik dalam program rumah (landed house) dan apartemen (non landed
house).

(ii)

Kredit Serba Guna (KSG). Fasilitas kredit yang diberikan dengan target market adalah karyawan BUMN dan
swasta.

(iii)

Back to Back Loan. Fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah dengan agunan dalam bentuk
tabungan/deposito/giro.

(iv)

Kredit Pensiunan. Fasilitas kredit modal bagi para pensiunan atau janda/duda pensiunan penerima uang pensiun
bulanan untuk tetap menjadi tenaga produktif melalui kredit pensiunan. Keunggulan dari produk Kredit Pensiunan
ialah pinjaman ini dapat dijadikan modal usaha, proses pengurusan cepat dengan syarat yang mudah dan suku
bunga yang ditawarkan kompetitif. Selain itu juga produk ini menawarkan perlindungan optimal melalui cover
asuransi. Dengan skema kredit yaitu plafond hingga Rp300 juta, Jangka waktu yang diberikan mulai 1 sampai
dengan 15 tahun atau usia maksimal saat kredit lunas yaitu 75 tahun.

(v)

Produk Kredit Masa Pra Pensiun (MPP). Fasilitas Kredit yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS)
yang telah memasuki masa Persiapan Pensiun atau 2 (dua) tahun sebelum pensiun dengan perlindungan optimal
melalui asuransi. Kredit ini dapat diangsur sebelum dan sesudah masa pensiun dengan suku bunga kompetitif.
Skema kredit dengan Plafond sampai dengan Rp300 juta dengan jangka waktu maksimal 15 tahun.

(vi)

Produk Kredit PNS Aktif Channeling BPR. Fasilitas kredit kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif yang
bekerjasama dengan BPR-BPR Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota di seluruh Indonesia melalui pola
Channeling dengan perlindungan optimal melalui jaminan asuransi. Skema kredit dengan plafond sampai dengan
Rp200 juta dengan jangka waktu maksimal 15 tahun atau pada saat kredit lunas maksimal memasuki usia pensiun.

6. Kartu Kredit
Bisnis Kartu Kredit Perseroan merupakan bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh Issuer dan Acquirer. Bisnis tersebut
menerbitkan Kartu Kredit melalui kerjasama dengan Principal Visa dan MasterCard Internasional dan menyediakan
Electronic Data Capture (EDC) yang bekerja sama dengan Merchant (pedagang). Bisnis Kartu Kredit Perseroan mulai
beroperasi pada bulan Agustus 2003 dengan diluncurkannya Kartu Kredit Visa dan pada bulan Agustus 2008 Perseroan
meluncurkan kartu kredit Master Card. Untuk meningkatkan daya saing bisnis kartu, perseroan pada tahun 2017
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meluncurkan BukopinCard yang merupakan kartu kredit private Label. Sampai saat beberapa kartu kredit yang
diterbitkan Perseroan adalah sebagai berikut:
Kartu Kredit Visa terdiri dari:
1.
2.
3.
4.

Visa Classic
Visa Gold
Visa Platinum
Visa Infinite

Kartu Kredit MasterCard terdiri dari:
1. Master Card Gold
2. Master Card Platinum
3. Master Card Bisnis
Kartu kredit Private Label yang terdiri dari:
1.

Bukopin Card

Pada bulan Februari 2010 Perseroan meluncurkan Business Card yang merupakan tipe/jenis kartu pertama di Indonesia
dengan MasterCard sebagai Principal-nya. Kelebihan Bussines Card dibandingkan dengan Kartu Kredit lainnya adalah
Perusahaan atau komunitas yang melakukan kerjasama untuk penerbitan Business Card dapat mencantumkan Logo
Perusahaan atau komunitasnya pada Business Card tersebut.
Pada bulan September 2011 Perseroan melakukan kerjasama dengan Principal dari China yaitu UnionPay sebagai Bank
pertama di Indonesia yang menjadi acquiring/acceptance Bank Kartu Kredit UnionPay.
Pada bulan Februari 2017 Perseroan meluncurkan Infinite Card dan Bukopin Card untuk memperkuat bisnis kartu kredit.
Peluncuran kedua produk tersebut dimaksudkan untuk menyasar segmen pasar premium dan segmen low, middle, dan
high.
Perseroan terus melakukan berbagai upaya untukmempertahankan jumlah pemegang kartu kredit dan meningkatkan
sales volume melalui program-program pemasaran yang memberikan benefit bagi cardholders
7.

Kredit Swamitra
Program Kemitraan Swamitra (two step loan). Merupakan program kemitraan antara Perseroan dengan Koperasi
Simpan Pinjam (KSP) untuk memodernisasi usaha simpan pinjam melalui pemanfaatan jaringan teknologi (network) dan
dukungan sistem manajemen yang profesional termasuk dukungan pendanaan untuk pembiayaan sehingga memiliki
kemampuan pelayanan jasa-jasa keuangan yang lebih luas dan modern. Guna menajamkan fokus pembiayaan
swamitra, perseroan akan melakukan re-launch Swamitra baik untuk yang sudah existing maupun untuk Swamitra new
model dimana swamitra ini anggotanya memiliki segmentasi usaha khusus yaitu usaha perdagangan, perkebunan,
pertanian, peternakan, perikanan dan pengrajin dengan digitalisasi proses kredit.

c.

Fee Based Income

c.1. Perbankan Internasional
Layanan Perbankan Internasional menjadi salah satu bisnis andalan Perseroan. Peningkatan kualitas pelayanan dan
pengembangan bisnis Perbankan Internasional terus ditingkatkan guna memperoleh kepercayaan dan kepuasan
nasabah dalam bertransaksi ekspor impor dan transfer valas yang kian tahun semakin bertambah. Dengan semakin
meningkatnya reputasi, Perseroan semakin dapat menggalang kerjasama dengan berbagai bank koresponden di dalam
maupun luar negeri dengan jumlah hampir mencapai 600 bank koresponden yang tersebar di berbagai kota besar maupun
pusat perdagangan di berbagai belahan dunia di Asia, Amerika, Eropa dan Afrika. Segmentasi bisnis Perbankan
Internasional nasabah perorangan maupun badan usaha dengan kriteria sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.

Eksportir dan impotir;
BUMN dan afiliasinya;
Badan usaha non BUMN (BUMD, PMA, Group Swasta Nasional, dll);
Individu/perorangan nasabah transfer valas;
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dengan skala usaha yang berorientasi transaksi perdagangan ekspor impor maupun dalam perdagangan dalam negeri.
c.2. Treasury
Tugas utama Treasury adalah mengelola likuiditas Perseroan. Pengelolaan likuiditas dilakukan dalam rangka penerapan
regulasi perbankan sesuai aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia (BI) serta secara simultan
melakukan optimalisasi profil likuiditas Perseroan. Divisi Treasury dalam menjalankan tugasnya senantiasa berkoordinasi
dengan seluruh unit bisnis dan unit pendukungnya. Koordinasi yang dilakukan antara lain memonitor mutasi dana
nasabah dan data keuangan internal Bank,sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan strategi pengelolaan likuiditas
harian.
Peran sebagai pengelola likuiditas dijalankan secara simultan dengan peran sebagai profit center, yaitu optimalisasi
pendapatan bunga dari transaksi pasar uang dan pasar modal, serta pendapatan non bunga (fee based income) dari
transaksi jual beli valuta asing dan surat berharga. Transaksi dilakukan terutama dengan counterparty yang terdiri dari
Bank Indonesia, bank umum lainnya, sekuritas, dan money broker. Transaksi dengan nasabah dilakukan sebagai bagian
dari pelayanan Bank kepada masyarakat, terutama terkait dengan transaksi jual beli valuta asing, surat berharga, serta
layanan jasa kustodian dan wali amanat.
Produk dan Jasa Treasury yang dapat ditawarkan kepada nasabah antara lain:
1. Transaksi jual beli forex (value today, TOM, spot,forward, swap).
2. Deposit on Call (DOC).
3. Transaksi jual beli obligasi (pemerintah dankorporasi).
4. Jasa kustodi (administrasi surat berharga nasabah).
5. Jasa wali amanat (perwakilan investor)
Selain itu, Perseroan juga memaksimalkan peningkatan fee based income melalui penyediaan layanan perbankan seperti:
1)

Jasa trade finance.
Layanan yang diberikan Perseroan dalam membantu nasabah guna mengatasi hambatan-hambatan transaksi
dengan pihak luar negeri karena adanya perbedaan ketentuan pembayaran, transfer dana dan aturan perdagangan
antar negara. Berbagai produk layanan trade finance diantaranya adalah export service, pre-export financing,
discounting export draft, importservice, SKBDN, SBLC/bank guarantee, shipping guarantee, correspondent import
financing dan post import financing.

2)

Bank garansi.
Fasilitas jaminan yang diterbitkan oleh Perseroan yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang
menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cidera janji. Terdapat beberapa jenis fasilitas bank garansi,
diantaranya jaminan penawaran (bid bond), jaminan uang muka (advance payment bond), jaminan pelaksanaan
(performance bond), jaminan pemeliharaan (maintenance bond), jaminan pembayaran (payment bond), jaminan
bea masuk (custom guarantee) dan shipping guarantee.

3)

Kontra bank garansi.
Fasilitas penjaminan oleh pihak ketiga (perusahaan asuransi kredit) terhadap bank garansi yang diterbitkan
Perseroan.

4)

Bank garansi khusus.
Fasilitas yang diberikan Perseroan dengan menerbitkan bank garansi atas permintaan tertulis dari kontraktor
rekanan pemerintah yang ditujukan untuk menjamin pembayaran dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN).

5)

Remittance.
Perseroan melayani nasabah dan walk-in client dalam menerima dan/atau mengirim uang dari dan ke berbagai
penjuru dunia dengan didukung bank koresponden yang tersebar di berbagai negara.

6)

Foreign exchange,spot, swap, forward contracts, kegiatan jual beli bank notes, dan jual beli surat berharga.
Perseroan melayani jual beli valuta asing dengan nasabah baik dalam bentuk Telegraphic Transfer (TT) dan bank
notes serta kontrak swap dan forward. Selain itu Perseroan juga melayani jual beli surat berharga baik surat utang
pemerintah ataupun obligasi korporasi dalam Rupiah dan valas.
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7)

Layanan penerimaan pembayaran terkait public services.
Layanan penerimaan pembayaran dari masyarakat yang sudah dapat dilakukan Perseroan antara lain untuk
pembayaran tagihan listrik, tagihan air, tagihan telepon, tagihan lainnya yang didasari adanya kerjasama Perseroan
dengan Perusahaan lain.

8)

Electronic banking (ATM, internet banking, SMS banking).
Perseroan menyediakan jasa pembayaran tagihan yang dapat dilakukan melalui berbagai jaringan distribusi yang
meliputi ATM, SMS banking, internet banking dan phone banking, sehingga nasabah dapat melakukan transaksi
perbankan kapanpun dan dimanapun nasabah berada.

9)

Jasa kustodi.
Jasa yang diberikan oleh Perseroan berupa kegiatan penitipan surat berharga untuk kepentingan pihak lain
berdasarkan kontrak. Jasa ini diberikan berdasarkan persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan (Bapepam-LK) tanggal 3 Juli 2006. Layanan yang diberikan melalui poduk ini adalah layanan
penyimpanan surat berharga, penyelesaian transaksi, corporate action, perwakilan dengan kuasa (proxy) dan
layanan kustodian reksa dana.

10) Wali amanat.
Jasa yang diberikan Perseroan untuk bertindak mewakili kepentingan investor/pemegang efek bersifat utang. Jasa
wali amanat Perseroan diantaranya jasa wali amanat, jasa agen jaminan, jasa agen pembayar dan jasa agen
rekening penampung.
11) Jasa arranger dan keagenan kredit sindikasi.
Jasa arranger dan keagenan kredit sindikasi diberikan kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan dalam
jumlah besar sehingga diperlukan pembiayaan secara bersama-sama (sindikasi) oleh beberapa bank. Adapun jasa
keagenan memberikan layanan kepada nasabah untuk proses pencairan kredit sindikasi (disbursement) dan
pemenuhan semua kewajiban nasabah kepada bank serta proses administrasi kredit termasuk penyimpanan dan
pengikatan dokumen jaminan sampai kredit sindikasi tersebut dinyatakan selesai.
12) Jasa layanan melalui sistem host to host.
Perseroan telah bekerja sama dengan pihak lain untuk menyediakan jasa layanan penerimaan setoran secara real
time on-line, seperti penebusan produk-produk BBM dan non BBM serta tagihan kepada klien mitra Perseroan.
Perseroan memperoleh manfaat dari akses atas dana yang dihimpun dari penerimaan pembayaran setoran dalam
jangka waktu tertentu dan sebagai sumber fee based income.
13) Penjualan reksadana.
Perseroan sebagai Agen Penjual produk reksadana kepada para nasabah dan memperoleh komisi atas nilai aset
bersih dari reksadana yang dijual melalui jaringan distribusi Perseroan.
14) Penjualan ORI.
Perseroan sebagai Agen Penjual Obligasi Negara Retail (ORI) mulai dari seri 001 sampai seri 0010. Atas
ditunjuknya Perseroan sebagai Agen Penjual maka Perseroan memperoleh komisi penjualan. Obligasi Negara
Retail ini dijual melalui jaringan distribusi Perseroan.
15) Bukopin Prioritas.
Bukopin Prioritas ditujukan untuk nasabah dengan saldo simpanan di atas Rp500 juta. Untuk setiap nasabah
Bukopin Prioritas dilayani oleh seorang relationship officer yang membantu nasabah untuk mengelola asetnya. Jasa
yang ditawarkan kepada nasabah Bukopin Prioritas meliputi pengelolaan aset nasabah yang dikemas dalam suatu
perencanaan keuangan yang terarah serta dapat meningkatkan keuntungan dan rasa aman bagi nasabah.
5.

Jaringan Distribusi

a.

Jaringan Operasional Cabang

Perseroan menawarkan produk dan jasa perbankan melalui jaringan kantor yang ada di Indonesia. Perseroan memiliki1
kantor pusat bank yang beralamat di Jl. M.T Haryono Kav.50-51, Jakarta 12770, 176 Kantor Cabang Pembantu, 156 Kantor
Kas dan 834 ATM, 31.000 PPOB dan 659 Swamitra. Pada umumnya disetiap kota dimana Perseroan beroperasi, Perseroan
memiliki satu kantor cabang, beberapa kantor cabang pembantu, kantor kas, payment point dan mesin ATM.
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Seluruh kantor cabang menyediakan semua jasa perbankan yang ditawarkan kepada nasabah, kecuali untuk kredit komersial
dipusatkan di kantor pusat Jakarta. Kantor cabang pembantu melaksanakan kegiatan operasi dan menawarkan produk dan
jasa perbankan yang lebih terbatas dari kantor cabang. Kantor kas menangani penghimpunan dana dan transaksi tunai.
Perseroan juga memiliki payment point yang hanya menangani pembayaran tagihan (antara lain tagihan pembayaran telepon,
listrik dan air).
Tabel berikut menunjukkan kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor fungsional, kantor kas, payment pointdan ATM
berdasarkan data pada tanggal 31 Desember 2019.

No

Kantor Cabang

1. KPO (Jadetabek)
2. Banda Aceh
3. Bandar Lampung
4. Bandung
5. Batam
6. Banjarmasin
7. Balikpapan
8. Cirebon
9. Cilegon
10. Bogor
11. Denpasar
12. Jambi
13. Jember
14. Kupang
15. Karawang
16. Medan
17. Makassar
18. Manado
19. Malang
20. Palembang
21. Pekanbaru
22. Padang
23. Pontianak
24. Purwokerto
25. Probolinggo
26. Semarang
27. Surabaya
28. Solo
29. Samarinda
30. Tasikmalaya
31. Yogyakarta
32. Parepare
33. Mataram
34. Tegal
35. Tj. Pinang
36. Sidoarjo
37. Sukabumi
38. Kediri
39. Magelang
40. Madiun
41. Palu
42. Sorong
43. Banyuwangi
Jumlah

Kantor
Cabang
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
43

Kantor
Cabang
Pembantu
48
3
3
11
3
2
1
5
2
2
5
1
2
2
4
8
3
3
2
2
5
3
3
2
6
12
7
2
3
4
3
2
5
1
1
2
3
176

Kegiatan Pelayanan Kas
Kantor
Fungsional
3
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
9
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Kantor Kas

Payment
Point

ATM

49
2
3
4
1
2
4
1
5
3
2
2
2
5
1
4
4
4
4
3
2
8
9
4
1
9
3
2
3

6
7
1
1
0
2
0
1
1
0
0
0
1
0
4
0
1
25

215
10
14
33
18
11
6
13
19
25
24
12
4
12
16
32
38
10
21
13
20
13
19
10
6
18
46
38
20
9
32
7
12
4
7
12
5
3
2
2
1
1
1
834

1
2
2
1
3
1
156

b.

ATM

Perseroan memiliki dan mengoperasikan 834 ATM di seluruh Indonesia. Untuk dapat memberikan akses pelayanan dan
kemudahan kepada nasabah, Perseroan bekerja sama dengan PT Artajasa dan PT Rintis Sejahtera. Melalui kerjasama ini,
nasabah Perseroan dapat mengakses lebih dari 80.000 ATM di Indonesia yang berlogo ATM Bersama dan Prima. Disamping
itu melalui kerjasama dengan jaringan Visa International, pemegang kartu ATM memiliki akses melalui ATM PLUS diseluruh
dunia.
Selain menarik uang tunai dari ATM, nasabah Perseroan dapat melakukan akses informasi atas rekening dan transaksi
terdahulu, melakukan transfer antar rekening, dan melakukan pembayaran tagihan di antaranya tagihan listrik, air, pajak,
telepon, telepon selular dan pembelian pulsa pra-bayar.
c . Call Centre
Perseroan mengoperasikan call centre sejak tahun 2003 yang beroperasi 24 jam, 7 hari seminggu dengan nomor akses dalam
negeri 14005 dan nomor +622129244005 untuk akses dari luar negeri. Layanan call centre yang disebut “Halo Bukopin”
memungkinkan nasabah untuk mengakses informasi tabungan, deposito, giro dan kartu kredit serta melakukan transaksi
perbankan seperti pemindahbukuan, pembelian voucher isi ulang (kartu pra-bayar) dan pembayaran berbagai tagihan.
Layanan ini dapat dimanfaatkan oleh nasabah individu maupun nasabah Perusahaan.
Untuk memanfaatkan layanan ini, nasabah diberikan dua pilihan yaitu self service via IVR (interactive voice response) dan
melalui customer service officer. Pengelolaan layanan ini bekerjasama dengan provider call centre ternama di Indonesia
dengan servis level yang tinggi sesuai dengan standar industri.
d.

Internet Banking

Perseroan menyediakan jasa layanan perbankan melalui internet bagi nasabah perorangan untuk memudahkan dalam
melakukan transaksi, antara lain pembayaran tagihan dan pemindahbukuan antar rekening yang dibuka di Perseroan.
e.

SMS Banking

Perseroan menyediakan jasa layanan SMS banking kepada nasabah yang menggunakan jasa layanan operator jaringan
telekomunikasi untuk melakukan kegiatan bertransaksi perbankan yang praktis seperti informasi saldo, ubah PIN SMS
banking, informasi lima transaksi terakhir, pemindahbukuan rekening Bank Bukopin, informasi perbankan, informasi dan
pembayaran tagihan, dan pembelian isi pulsa.
Bank senantiasa mematuhi semua ketentuan Perbankan yang ditetapkan Bank Indonesia sehingga tidak terdapat
pelanggaran.
6.

Pemasaran

Semakin ketatnya persaingan di sektor perbankan, tidak saja mendorong Perseroan untuk menciptakan strategi pemasaran
yang efisien dan efektif, tetapi juga mendorong Perseroan untuk mengembangkan berbagai produk dan jasa layanan
perbankan sebagai sumber non-interest earning income. Nasabah adalah faktor terpenting bagi Perseroan dalam menunjang
keberhasilan usahanya. Oleh karena itu Perseroan berusaha untuk lebih meningkatkan jasa perbankan dengan memberikan
pelayanan yang prima dan berkualitas, sehingga Perseroan dapat terus meningkatkan daya saingnya terhadap bank-bank
lain.
Upaya untuk meningkatkan porsi pemberian kredit retail menjadi perhatian bagi Perseroan sejalan dengan upaya pemerintah
untuk mengembangkan dunia usaha khususnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Namun demikian, Perseroan masih tetap
menyalurkan kredit kepada sektor komersial. Dengan pola pengembangan perkreditan diatas yang ditunjang oleh pemulihan
ekonomi yang terjadi saat ini, maka diharapkan ekspansi kredit Perseroan akan terus tumbuh di masa-masa mendatang.
Perseroan mempunyai komitmen untuk berpedoman pada prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kreditnya pada berbagai
sektor ekonomi sejalan dengan upaya Pemerintah dalam program pemulihan ekonomi. Hal ini memberikan kesempatan bagi
Perseroan untuk terus mengembangkan jaringan usahanya, sehingga dapat mencapai target Perseroan.
Saat ini cakupan wilayah pemasaran Perseroan meliputi seluruh wilayah di Indonesia. Perseroan tidak membatasi wilayah
pemasaran. Sedangkan untuk nasabah retail dan komersial ditentukan oleh potensi segmentasi di setiap wilayah.
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Dengan memperhatikan potensi bisnis dan distribusi jaringan outlet yang dimiliki Perseroan, pengembangan wilayah bisnis
Perseroan dimasa mendatang terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Proyek-proyek pengembangan yang bersifat nasional
dalam meningkatkan pelayanan produk dan jasa merupakan multiplier effect dari kerjasama yang ditimbulkan dengan adanya
kerjasama dengan institusi Pemerintah/BUMN/Perusahaan dan pihak terkait lainnya melalui jasa pembayaran penebusan
produk, pembayaran tagihan, penerimaan setoran dan sebagainya.
Untuk mendukung seluruh aktifitas pemasaran, maka perseroan akan membuatkan program-program pemasaran yang
meliputi produk funding, lending dan feebased income.
Per 31 Desember 2017, Perseroan memiliki total aset sebesar Rp106.443 miliar, atau menguasai sekitar 1,39% pangsa pasar
dalam industri perbankan nasional dengan asumsi menggunakan data total aset bank umum sebesar Rp7.387.144 miliar
per 31 Desember 2017 (sumber: data unaudited entitas induk 2017 dibandingkan dengan Statistik Perbankan Indonesia Edisi
Desember 2017–data diolah). Dari sisi dana pihak ketiga, Perseroan memiliki total DPK Rp88.586 miliar atau menguasai
sekitar 1,59% pangsa pasar. Sedangkan dari sisi pemberian kredit, Perseroan memiliki total penyaluran kredit sebesar
Rp72.632 miliar atau menguasai sekitar 1,48% pangsa pasar (sumber: data unaudited entitas induk 2017 dibandingkan
dengan Statistik Perbankan Indonesia Edisi Desember 2017–data diolah). Dengan dukungan dari seluruh pemegang saham,
struktur permodalan yang kuat serta sistem pengelolaan risiko dan pengendalian internal yang kuat, Perseroan akan mampu
meraih pertumbuhan yang berkelanjutan dan menjawab berbagai peluang yang ada di pasar Indonesia yang masih memiliki
potensi luas.
7.

Prinsip Perbankan yang Sehat

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan kebijakan-kebijakan yang mengacu kepada peraturan dan
perundang-perundangan perbankan, terutama pada tingkat kesehatan bank.
a.

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

Perseroan harus memenuhi ketentuan kecukupan modal minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Perseroan disyaratkan untuk memelihara
rasio kecukupan modal minimum terhadap aset tertimbang menurut risiko sesuai dengan peringkat profil risiko dari Perseroan.
Peringkat komposit atas Risiko Bank Bukopin secara individual berdasarkan perhitungan self assesment untuk posisi 30 Juni
2019 dan 31 Desember 2019 adalah P2, sehingga disyaratkan untuk memelihara rasio kecukupan modal minimum sebesar
9% sampai dengan kurang dari 10%.
Tabel berikut ini menyajikan ringkasan rasio kecukupan modal minimum (CAR) Perseroan (tanpa memperhitungkan Entitas
Anak) pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, yang dihitung berdasarkan ketentuan OJK:

Keterangan
Rasio kecukupan modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko kredit
Rasio kecukupan modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko
pasar
Rasio kecukupan modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko
operasional
Rasio kecukupan modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar,
dan risiko operasional

(dalam miliar Rupiah)
31 Desember
2019
2018
9,72%
9,95%
19,44%

19,9%

12,59%

13,41%

12,59%

13,41%

Berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 dan POJK Nomor 34/POJK.03/2016 tanggal 22
September 2016 tentang Perubahan atas POJK Nomor 11/POJK.03/2016, Perseroan wajib menyediakan modal minimum
sesuai dengan peringkat profil risiko. Penyediaan modal mínimum sesuai dengan peringkat profil risiko adalah:
a. 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu);
b. 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua);

c. 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga);

d. 11% (sebelas persen) sampai dengan kurang dari 14% (empat belas persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko

(ATMR) untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau 5 (lima).
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Posisi CAR Perseroan dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018,
masing-masing sebesar 14,07% dan 15,04%. Posisi CAR Perseroan dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar,
dan risiko operasional pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, masing-masing sebesar 12,59%, dan 13,41%. CAR
selama periode 31 Desember 2019 dan 2018 dapat dikelola dengan baik dari sisi pertumbuhan bisnis dan pemenuhan
regulasi.
Rasio kecukupan modal Perseroan masih diatas rasio modal minimum yang ditetapkan OJK. Perseroan akan selalu mematuhi
ketentuan OJK maupun regulator lain, termasuk dalam bidang permodalan, sehingga apabila terdapat perubahan ketentuan
dalam perbankan Indonesia, Perseroan akan segera menyusun perencanaan untuk memenuhi ketentuan tersebut terutama
pemenuhan ketentuan terkait road map penerapan Basel III.
b.

Kualitas Aset

Kualitas aset Perseroan (tanpa memperhitungkan Entitas Anak) pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dinilai
berdasarkan rasio sebagai berikut:

Keterangan
Aset produktif dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan
aset non produktif
Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif
Rasio kredit bermasalah terhadap kredit yang diberikan - kotor
Rasio kredit bermasalah terhadap kredit yang diberikan - neto
Aset produktif bermasalah

(dalam miliar Rupiah)
31 Desember
2019
2018
7,41%
6,74%
1,61%
5,99%
4,45%
4,93%

2,14%
6,67%
4,75%
5,32%

Perseroan senantiasa menjaga kualitas aset produktif dengan selalu mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam
ekspansi aset produktif dan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang
bertujuan untuk meminimalkan terjadinya risiko. Sebagian besar kredit Perseroan di-cover dengan rasio agunan yang
mencukupi sehingga risiko dari kredit bermasalah dapat diminimalisir dan tetap terjaga.
c.

Rentabilitas Perseroan

Tabel di bawah ini menunjukkan Imbal Hasil Aset (Return on Assets), Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity), Marjin
Pendapatan Bunga Bersih (NIM), dan Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Perseroan (tanpa
memperhitungkan entitas anak) pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, dan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal tersebut:

Keterangan
Imbal hasil aset (ROA)
Imbal hasil ekuitas (ROE)
Marjin pendapatan bunga bersih (NIM)
Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)

(dalam miliar Rupiah)
31 Desember
2019
2018
0,13%
0,22%
3,17%
2,95%
2,08%
2,83%
98,98%
98,41%

Rasio imbal hasil aset digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba sebelum pajak dari
jumlah aset yang dimiliki. Rasio imbal hasil aset pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 0,13%
dan 0,22%.
Rasio imbal hasil ekuitas digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba setelah pajak dari
jumlah modal inti yang dimiliki. Rasio imbal hasil ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar
3,17% dan 2,95%. Peningkatan ROE pada Desember 2019 disebabkan oleh persentase pertumbuhan laba setelah pajak
yang lebih tinggi dibandingkn modal inti Perseroan
Marjin pendapatan bunga bersih (NIM) merupakan pendapatan bunga, Syariah, dan pembiayaan lainnya - neto dibagi dengan
rata-rata saldo aset produktif. Marjin pendapatan bunga - bersih pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing
sebesar 2,08% dan 2,83%.
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Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) adalah rasio untuk mengukur tingkat efisiensi Perseroan.
Rasio BOPO pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 98,98% dan 98,41%.
d.

Likuiditas Perseroan

Tabel dibawah ini menunjukkan rasio Jumlah Kredit yang Diberikan terhadap Jumlah Simpanan Nasabah (LDR) Perseroan
(tanpa memperhitungkan entitas anak) pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

Keterangan
Rasio jumlah kredit yang diberikan terhadap jumlah simpanan nasabah (LDR)

(dalam miliar Rupiah)
31 Desember
2019
2018
84,82%
86,18%

Rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas dalam industri perbankan adalah rasio jumlah kredit yang diberikan terhadap
jumlah simpanan nasabah (LDR). Rasio jumlah kredit yang diberikan terhadap jumlah simpanan nasabah (LDR) selama
periode tahun 2017 hingga 2019 relatif stabil baik dari sisi ekpansi pembiayaan maupun dari pendanaan. Perseroan
meningkatkan volume penyaluran kredit dan pembiayaan ke sektor riil serta untuk memperoleh imbal hasil yang lebih
kompetitif. Di dalam pengelolaan likuiditas Perseroan mengacu pada ketentuan dan kebijakan yang berlaku sehingga
likuiditas Perseroan sesuai dan memenuhi ketentuan Bank Indonesia.
Kepatuhan
Tabel di bawah ini menunjukkan rasio yang menggambarkan kepatuhan Perseroan (tanpa memperhitungkan Entitas Anak)
pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, terhadap ketentuan yang berlaku:
(dalam miliar Rupiah)
31 Desember
2019
2018

Keterangan
GWM Konvensional Rupiah
- GWM utama
- PLM (d/h GWM sekunder)
Posisi Devisa Neto (PDN)
Batas maksimum pemberian kredit (BMPK)

6,02%
5,44%
0,45%
Comply

6,52%
9,62%
0,17%
Comply

Indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan Perseroan dalam industri perbankan adalah pemenuhan
Giro Wajib Minimum (GWM), Posisi Devisa Neto (PDN), dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
Pada tanggal 31 Desember 2018, tidak terdapat pelampauan BMPK kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait. Pada
tanggal 31 Desember 2019, terdapat pelampauan BMPK kepada pihak tidak terkait. Pelampauan BMPK ini merupakan
dampak dari terbitnya POJK No. 38/POJK.03/2019 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas
Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum. Pelampauan BMPK yang dialami Bank
berkaitan dengan penjaminan kredit dalam rangka penerapan teknik Manajemen Risiko Kredit. Pelampauan BMPK ini telah
diselesaikan pada akhir Maret 2020 saat perjanjian penjaminan kredit tersebut jatuh tempo.
GWM utama Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 6.02% dan 6.52%. Dengan posisi
tersebut maka GWM Perseroan telah memenuhi ketentuan BI. Berdasarkan ketentuan BI, GWM yang harus dipelihara oleh
Perseroan adalah sebagai berikut:
(dalam miliar Rupiah)
31 Desember
2019
2018

Keterangan
GWM Konvensional Rupiah
- GWM utama
- PLM (d/h GWM sekunder)

6,00%
4,00%

6,50%
4,00%

PDN Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 0,45% dan 0,17%. Peningkatan PDN
sehubungan dengan volume transaksi mata uang asing di Perseroan. Dengan posisi tersebut maka PDN Perseroan telah
memenuhi ketentuan BI, dimana berdasarkan ketentuan BI PDN paling tinggi adalah 20% dari modal.
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Untuk menghindari kredit yang terpusat kepada satu kelompok peminjam tertentu, serta untuk menghindari risiko yang akan
timbul, BI melakukan pembatasan persentase pemberian kredit kepada satu pihak atau kelompok terhadap jumlah modal
yang dimiliki bank yang disebut dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
Dalam laporan BMPK pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 kepada Bank Indonesia tidak terdapat pelanggaran BMPK
kepada pihak terkait dan pihak tidak terkait.
Bank senantiasa mematuhi semua ketentuan Perbankan yang ditetapkan BI sehingga tidak terdapat pelanggaran
8.

Manajemen Risiko

Perseroan dalam melakukan pengembangan manajemen risiko selalu berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) dan Bank Indonesia (BI) tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum serta dokumen-dokumen yang
dihasilkan oleh Basel Committee on Banking Supervision, terutama konsep Basel New Capital Accord Basel II dan Basel III.
Pelaksanaan manajemen risiko tersebut wajib dilakukan pada seluruh lingkup aktivitas Bank Bukopin dengan tetap menjaga
keseimbangan fungsi operasional bisnis dengan pengelolaan risiko.
OJK mengklasifikasikan risiko usaha perbankan ke dalam 8 (delapan) kategori risiko yaitu risiko kredit, pasar, likuiditas,
operasional, hukum, reputasi, stratejik, dan kepatuhan.
OJK menetapkan bahwa setiap bank umum wajib untuk mempersiapkan kebijakan dan pedoman yang tepat dalam rangka
mengendalikan risiko usahanya. Perseroan telah menetapkan berbagai kebijakan dan pedoman dalam rangka
mengendalikan semua risiko yang dihadapinya sebagaimana ditetapkan oleh Regulator.
Dalam rangka pengembangan manajemen risiko yang sesuai dengan standar perbankan internasional, Perseroan terus
mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko dan struktur pengendalian internal yang terpadu dan
komprehensif, sehingga dapat memberikan informasi adanya potensi risiko secara lebih dini dan selanjutnya mengambil
langkah-langkah yang memadai untuk meminimalkan dampak risiko. Kerangka manajemen risiko ini dituangkan dalam
kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi, kewenangan, dan ketentuan serta berbagai perangkat manajemen risiko lainnya.
Untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut sesuai dengan perkembangan bisnis yang ada, maka evaluasi
selalu dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan parameter risikonya.
Perseroan telah menunjuk seorang Direktur Manajemen Risiko yang membawahi Satuan Kerja yang bertanggung jawab
terhadap manajemen risiko Perseroan dan bersifat independen, yaitu Divisi Enterprise Risk Management dan Divisi
Manajemen Risiko Operasi. Tanggung jawab utama dari Divisi Enterprise Risk Management dan Divisi Manajemen Risiko
Operasi antara lain :
1.
2.
3.
4.

Melaksanakan evaluasi dan analisis mengenai organisasi, kebijakan, prosedur, dan pedoman serta pengembangan
sistem yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;
Menyusun rencana penyempurnaan sesuai dengan acuan dalam Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko
Bagi Bank Umum dalam hal masih terdapat ketidaksesuaian antara pedoman intern Bank dengan Pedoman
Standar Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
Melakukan sosialisasi pedoman penerapan Manajemen Risiko kepada pegawai agar memahami praktek
Manajemen Risiko, dan mengembangkan budaya risiko (risk culture) kepada seluruh pegawai pada setiap tingkatan
organisasi Bank; dan
Memastikan bahwa Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) ikut serta memantau dalam proses penyempurnaan pedoman
Manajemen RIsiko dan penyusunan laporan profil risiko triwulanan.

Divisi Enterprise Risk Management terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu Bagian Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas, Bagian
Pengkajian dan Kebijakan Risiko Bisnis dan Bagian Enterprise Risk Management. Adapun Divisi Manajemen Risiko Operasi
terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu Bagian Pengkajian dan Kebijakan Risiko Operasional, Bagian Manajemen Risiko Operasional,
dan Bagian Manajemen Risiko Transaksional.
Dalam rangka memastikan pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif, Perseroan juga telah membentuk
Komite Manajemen Risiko, yang dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh Komite Support Manajemen Risiko, serta
Komite Produk dan Aktivitas Baru. Komite-komite tersebut adalah komite ad-hoc yang anggotanya adalah unit perwakilan
dari berbagai fungsi operasional/bisnis yang terkait. Selain komite tersebut di atas, Perseroan juga membentuk Assets and
Liabilities Committee yang bertanggung jawab antara lain menetapkan tingkat suku bunga dan kebijakan likuiditas, Komite
Pengarah Teknologi yang memberikan rekomendasi serta membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam memantau
kegiatan penyelenggaraan dan kesiapan infrastruktur teknologi informasi.
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Untuk mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris, Perseroan telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko
dan Komite Remunerasi & Nominasi.
Dalam mendukung proses manajemen risiko, Perseroan telah mengembangkan beberapa model sebagai berikut :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Model Internal Credit Risk Rating (ICRR) untuk bisnis UKM dan Komersial
Model Credit Scoring untuk kredit konsumer, mikro dan usaha kecil dengan nominal tertentu
Model pengukuran risiko suku bunga
Model pengukuran risiko likuiditas
Model pengukuran risiko nilai tukar
Model database dan manajemen risiko operasional

Perseroan secara berkelanjutan melakukan upaya yang diperlukan untuk menyempurnakan model tersebut agar selalu dapat
mengikuti perkembangan dan guna memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.
Pada dasarnya proses manajemen risiko dilakukan oleh masing-masing unit kerja dimana risiko tersebut melekat sesuai
dengan kebijakan terkait. Tugas utama Divisi yang membawahi fungsi Manajemen Risiko (Divisi Enterprise Risk Management
dan Divisi Manajemen Risiko Operasi) adalah menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta melakukan
serangkaian proses untuk mengumpulkan dan menguji pengukuran dan pelaporan risiko yang dilaporkan oleh para pemilik
risiko tersebut. Penetapan kebijakan manajemen risiko dilakukan melalui proses persetujuan Direksi.
Divisi yang membawahi fungsi Manajemen Risiko menyampaikan Laporan Evaluasi Risiko kepada Direksi secara periodik,
baik harian, mingguan, bulanan dan triwulanan serta menyampaikan beberapa jenis laporan lainnya kepada Dewan Komisaris
serta pihak-pihak yang berkepentingan.
Sejalan dengan implementasi ketentuan BI dan OJK yang terkait, Perseroan juga menerapkan manajemen risiko atas seluruh
produk dan aktivitas baru yang akan dijalankan oleh unit-unit terkait termasuk unit bisnis dan operasional.
Sesuai dengan POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan SEOJK No.
34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Perseroan diwajibkan menyampaikan laporan
profil risiko triwulanan yang disusun secara self assessment, dimana tingkat risiko komposit dihasilkan dari kombinasi
penilaian atas tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko untuk setiap jenis risiko.
Berdasarkan SEOJK tersebut, Kualitas penerapan manajemen risiko mencerminkan kecukupan sistem pengendalian risiko
(risk control system), yang meliputi:
a.
b.
c.
d.

Tata kelola risiko;
Kerangka manajemen risiko;
Proses manajemen risiko, sistem informasi, dan sumber daya manusia;
Sistem pengendalian risiko.

Penilaian sendiri (self assessment) terhadap profil risiko dilakukan baik untuk profil risiko Bank secara individual maupun profil
risiko Bank secara konsolidasi, yang dilakukan terhadap 8 (delapan) Risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas,
Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi. Kombinasi hasil penilaian
peringkat risiko inheren yang mencerminkan potensi timbulnya risiko pada Bank dan peringkat atas penilaian kecukupan
sistem pengendalian risiko (risk control system) menghasilkan lima peringkat risiko komposit yaitu low, low to moderate,
moderate, moderate to high, serta high.
Selanjutnya laporan profil risiko tersebut juga dipergunakan sebagai salah satu faktor penilaian tingkat kesehatan Bank
dengan menggunakan pendekatan risiko (risk based bank rating), sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
Secara garis besar profil risiko mencerminkan tingkat risiko yang dihadapi Perseroan berdasarkan 8 (delapan) jenis risiko
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dimana tingkat risiko komposit dihasilkan dari kombinasi penilaian atas tingkat
risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Dari hasil self assessment yang dilakukan Perseroan atas profil
risiko triwulanan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa keuangan posisi Juni 2019, hasil penilaian self assessment profil
risiko Perseroan secara keseluruhan berada pada tingkat risiko komposit low to moderate.
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Risiko Kredit
Dalam melakukan pengelolaan atas risiko kredit, yaitu risiko kegagalan counterparty dalam membayar kewajibannya, maka
Perseroan telah menyusun kerangka kerja dan menjalankan upaya mitigasi risiko atas seluruh aspek bisnis dengan eksposur
risiko kredit di dalamnya, baik berupa bisnis Perkreditan Mikro, UKM, Komersial maupun Konsumer, Penempatan Antar Bank,
Pembelian Surat Berharga maupun Penyertaan.
Kerangka kerja tersebut dimaksudkan untuk menyeimbangkan ekspansi aset yang dilakukan dengan kecukupan modal yang
tersedia untuk menutup risiko kredit, yang diantaranya diindikasikan dengan tingkat rasio Aset Produktif Bermasalah yang
tetap terjaga pada tingkat yang bisa dikendalikan oleh Perseroan.
Divisi Enterprise Risk Management bersifat independen terhadap kegiatan bisnis, bertanggung jawab membantu tugas
Komite Manajemen Risiko memastikan tingkat risiko yang dihadapi pada setiap eksposur risiko kredit tidak melebihi tingkat
risiko yang telah ditetapkan sesuai dengan risk appetite dan risk tolerance bank. Sementara itu limitasi kewenangan anggota
Komite Kredit diatur melalui Keputusan Direksi, sesuai Ketentuan Perseroan mengenai Kelembagaan Komite Kredit.
Upaya antisipasi munculnya risiko kredit juga dilakukan melalui pemantauan kondisi masing-masing debitur maupun kondisi
portofolio Perseroan secara keseluruhan. Selain itu Perseroan telah menetapkan prosedur dalam melakukan analisa kredit,
mekanisme persetujuan, pemantauan dan pembinaan serta restrukturisasi kredit.
Untuk mengukur tingkat risiko kredit, telah dikembangkan berbagai modul penilaian tingkat risiko kredit maupun modul
kelayakan pemberian fasilitas, seperti Internal Credit Risk Rating (ICRR) untuk eksposur UKM dan Komersial, serta modul
Credit Scoring untuk eksposur Mikro dan Konsumer maupun untuk eksposur Usaha Kecil dengan nominal tertentu.
Perseroan juga telah mengembangkan sistem data kredit yang tersentralisasi yang disebut Internal Control System sebagai
penyempurnaan atas Sistem Informasi Kredit Terpadu yang telah ada. Perseroan secara berkelanjutan mengelola risiko
kreditnya melalui penetapan dan evaluasi proses dan kebijakan kredit, pengaturan dan evaluasi limit dan pelaporan secara
berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Perseroan secara berkelanjutan terus melakukan persiapan kelengkapan data
dan penyempurnaan model pengukuran risiko kredit yang dimiliki. Perseroan telah menetapkan kebijakan dan pedoman yang
memuat prosedur dalam melakukan analisa kredit, mekanisme persetujuan, pemantauan dan pembinaan serta restrukturisasi
kredit. Perseroan berupaya untuk menjaga kualitas aset melalui penetapan kebijakan perkreditan yang antara lain meliputi
analisis kredit, pelaksanaan review status kredit secara berkala, diversifikasi portofolio kredit, kecukupan agunan, dan sistem
pengendalian internal. Perseroan juga memiliki sistem data kredit yang tersentralisasi yang berbasis web (intranet).
Sejalan dengan prinsip kehati-hatian, pada umumnya Perseroan mensyaratkan bahwa setiap kredit harus dijamin dengan
agunan minimal senilai 125% dari nilai kreditnya. Namun demikian, untuk nasabah tertentu dengan karakteristik khusus,
dimungkinkan untuk menyerahkan agunan senilai fasilitas yang diberikan. Perseroan tidak mewajibkan adanya agunan untuk
fasilitas kredit yang dijamin sepenuhnya oleh Pemerintah Indonesia.
Kebijakan kredit lainnya antara lain meliputi:
1.

2.
3.

Menetapkan peringkat risiko atas seluruh nasabah usaha mikro, kecil dan menengah serta nasabah komersial dan
nasabah konsumer dengan memasukkan data seperti riwayat kredit, kondisi keuangan (selain nasabah konsumer),
posisi nasabah berdasarkan industrinya (selain nasabah konsumer), tipe fasilitas kredit yang diberikan, agunan dan
jaminan dari pihak ketiga ke dalam sistem internal credit risk rating (ICRR) dan scoring system;
Memelihara dan memonitor daftar dari sektor usaha tertentu yang dianggap memiliki risiko tinggi dimana Perseroan
menghindari untuk melakukan pembiayaan atas sektor tersebut; dan
Mensyaratkan bahwa atas seluruh produk kredit baru telah memperoleh persetujuan dari Komite Manajemen Risiko
sebelum diluncurkan.

Pengendalian atas risiko kredit berawal sejak proses persetujuan kredit. Untuk kredit konsumer dan mikro, proses kredit telah
menggunakan sistem berbasis web.
Sementara itu analisa kelayakan kredit produktif telah diproses dengan menggunakan sistem Internal Credit Risk Rating yang
berbasis intranet yang mulai dipergunakan sejak tahun 2003, yang dilakukan oleh analis kredit atau account officer. Disamping
itu, untuk fasilitas kredit dengan karakteristik usaha, volume kredit dan peringkat risiko nasabah tertentu, Divisi Analis Kredit
I dan Divisi Analis Kredit II diminta untuk memberikan opini. Selanjutnya opini tersebut akan disampaikan kepada Komite
Kredit sebagai salah satu masukan dalam pengambilan keputusan.
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Dalam rangka pengendalian risiko kredit yang mungkin timbul akibat kelemahan aspek administratif dan ketidakpatuhan atas
ketentuan internal yang berlaku, Perseroan telah membentuk struktur organisasi Grup Analis Kredit dalam rangka
pengendalian risiko kredit, terutama untuk pemberian kredit berskala kecil, menengah dan besar serta komersial di cabang
dan kantor pusat. Selain itu dalam pengendalian risiko kredit secara komprehensif dan peningkatan prinsip kehati-hatian
terhadap kinerja perkreditan, Perseroan terus meninjau dan menyempurnakan pelaksanaan fungsi pengendalian internalrisiko
kredit, baik yang dijalankan oleh risk taking unit maupun berbagai unit kerja pendukung, diantaranya dengan membentuk
Divisi Quality Assurance yang memiliki fungsi terlaksananya pengendalian internal pada tiap risk taking unit di Bank Bukopin.
Para General Manager dan Pemimpin cabang memiliki limit kewenangan pemberian persetujuan kredit sesuai dengan
individual limit masing-masing, yang diatur secara ketat sesuai kebijakan internal yang berlaku. Batasan kewenangan
persetujuan kredit pemimpin cabang di-review secara berkala berdasarkan faktor-faktor antara lain kelas cabang, masa kerja
di bidang perkreditan dan kinerja dari pemimpin cabang tersebut. Untuk kredit yang jumlahnya melampaui kewenangan
persetujuan kredit pemimpin cabang, harus memperoleh persetujuan dari komite kredit di kantor pusat.
Proses persetujuan kredit dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap kredit harus diproses melalui Komite Kredit
(beranggotakan minimal 3 orang, kecuali untuk kredit dengan agunan tunai dan kartu kredit yang anggotanya minimal 1 orang)
untuk memperoleh persetujuan. Komposisi dan jumlah anggota komite kredit akan berbeda sesuai dengan jumlah dan fasilitas
kredit yang diajukan.
Divisi Legal dan Investigasi Kredit bertanggung jawab untuk mempersiapkan opini yang meliputi analisa aspek hukum atas
perikatan hukum dengan peminjam dan penilaian atas agunan kredit. Selain itu berkaitan dengan proses tersebut, Unit/Divisi
Legal dan Investigasi Kredit juga bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi atas dokumentasi hukum yang harus
dilengkapi oleh account officer berikut semua dokumen yang terkait dengan agunan.
Dalam penyaluran kredit, Perseroan harus mengikuti ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang telah
ditetapkan dalam Peraturan OJK No.32/POJK.03/2018 atas pemberian kredit kepada satu atau kelompok peminjam. OJK
menetapkan BMPK untuk pihak terkait sebesar 10% terhadap total modal, pihak tidak terkait secara individual sebesar 25%
terhadap Modal Inti (Tier I), pihak tidak terkait secara kelompok sebesar 25% terhadap Modal Inti (Tier I), dan kepada BUMN
sebesar 30% terhadap total modal. Untuk kredit yang dijamin dengan agunan tunai dan kredit yang dijamin oleh Pemerintah,
termasuk kredit yang diberikan ke Bulog dalam rangka Program Beras Nasional, dikecualikan dari ketentuan BMPK.
Penetapan Tingkat Bunga Kredit (Pricing) dilakukan berdasarkan hasil keputusan dari Assets and Liabilities Committee yang
mengadakan pertemuan minimal sekali dalam sebulan untuk membahas dan menetapkan tingkat suku bunga. Komite ini
menetapkan bunga sumber dana antara lain berdasarkan pertimbangan atas batasan suku bunga maksimum yang telah
ditentukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (diumumkan secara berkala oleh Lembaga Penjamin Simpanan) dalam
Program Penjaminan Pemerintah, tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh bank lain, likuiditas Perseroan dan suku bunga
BI. 7-days Repo Rate. Assets and Liabilities Committee juga menetapkan tingkat bunga kredit untuk berbagai jenis kredit.
Dasar penetapan tingkat bunga kredit tersebut antara lain meliputi pertimbangan atas besarnya cost of fund, besarnya kredit,
profil risiko dan target keuntungan yang diharapkan. Perseroan menyampaikan tingkat bunga pendanaan dan kredit
yangditetapkan kepada seluruh unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan produk pendanaan dan kredit.
Pengkajian atas tingkat bunga tersebut dilakukan minimal setiap bulan atau setiap saat apabila diperlukan.
BI secara umum tidak membatasi besarnya tingkat bunga atau bagaimana proses penetapan tingkat bunga itu dilakukan
maupun seberapa sering penetapan tingkat bunga tersebut dilakukan.
Kredit yang diberikan oleh Perseroan dimonitor secara periodik oleh account officer yang bertanggung jawab untuk menangani
kredit tersebut. Perseroan menetapkan kebijakan monitoring kredit yang dilakukan dengan berdasar pada faktor-faktor yang
dipergunakan dalam proses persetujuan kredit. Perseroan juga melakukan pengkajian terhadap aktivitas rekening nasabah
untuk mengetahui status pembayaran bunga dan/atau pembayaran pokok setiap bulannya. Selain itu, Perseroan juga
melakukan pengkajian atas kondisi keuangan, kepatuhan terhadap perjanjian kredit, kondisi agunan, pembayaran angsuran
serta penyelesaian permasalahan kredit non-performing yang terjadi. Pengkajian ini dilakukan minimal setahun sekali, kecuali
pada kredit konsumer.
Pada umumnya, restrukturisasi kredit dilakukan atas kredit yang diklasifikasikan kedalam kategori Non Performing Loan
(NPL), namun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan restrukturisasi atas kredit yang diklasifikasikan dalam kategori
“lancar” maupun “dalam perhatian khusus” yang diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran di kemudian hari.
Restrukturisasi kredit hanya dilakukan terhadap kredit bermasalah yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan
kooperatif. Selanjutnya ketentuan mengenai restrukturisasi ini diatur secara rinci dalam Pedoman Restrukturisasi Kredit dan
ketentuan internal lainnya yang berlaku.
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Pola restrukturisasi kredit dilakukan secara kasus per kasus untuk memperoleh hasil yang maksimal. Beberapa pola
restrukturisasi tersebut antara lainpenurunan suku bunga kredit, penambahan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan
bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, pengalihan kredit menjadi penyertaan modal
sementara.
Penilaian agunan merupakan bagian dari proses pemberian kredit. Penilaian agunan atas kredit sampai dengan Rp 5 miliar
dilakukan oleh penilai internal (internal appraisers). Sedangkan untuk kredit yang melebihi Rp 5 miliar, penilaian agunan
dilakukan oleh penilai independen rekanan yang ditunjuk. Namun dalam kondisi tertentu, untuk kredit hingga Rp 5 miliar,
penilaian agunannya dapat juga dilakukan oleh penilai independen. Perseroan tidak menerima agunan berupa hak milik
intelektual dan agunan lain yang dilarang oleh ketentuan BI. Agunan kredit dinilai ulang minimal sekali setiap tahun. Dalam
hal terdapat penurunan nilai agunan, nasabah akan diminta untuk memberikan tambahan agunan guna memenuhi ketentuan
nilai agunan.
Perseroan juga mengakui bentuk agunan lain seperti Jaminan dari Pihak Ketiga, yang diantaranya dapat berupa Penjaminan
dari Pemerintah, Asuransi Kredit dan sebagainya.
Risiko Pasar
Dalam menjalankan aktivitas usahanya, Perseroan menghadapi risiko pasar yang meliputi risiko suku bunga dan risiko nilai
tukar, yang timbul karena disebabkan posisi on balance sheet maupun off balance sheet yang tergolong dalam trading book
atau banking book.
Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko pasar adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat
perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan Perseroan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam
pelaksanaan pengelolaan risiko pasar, Perseroan menjalankan proses identifikasi, pengukuran, monitoring dan evaluasi risiko
pasar secara harian antara lain melalui pengumpulan data yang terkait dengan pengendalian risiko pasar dan penyampaian
laporan rutin secara harian, mingguan, bulanan maupun triwulanan yang mencakup posisi risiko suku bunga dan risiko nilai
tukar Bank.
Pengelolaan risiko pasar dijalankan berdasarkan kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan produk, jasa, dan aktivitas
treasury serta bisnis yang terekspos risiko tersebut. Review terhadap kebijakan dan prosedur tersebut dilakukan secara
berkala sesuai dengan perkembangan Perseroan, ketentuan Bank Indonesia, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun
ketentuan eksternal lainnya.
Pengendalian risiko nilai tukar valuta asing dan suku bunga pada trading book antara lain dilakukan melalui analisis dan
pengendalian risiko serta penetapan limit untuk aktivitas trading yang meliputi transaksi Money Market, Foreign Exchange
dan Fixed Income Securities (Surat Berharga). Selain itu, dilakukan proses mark to market untuk posisi trading book,
monitoring posisi devisa neto (PDN) dan VaR (Value at Risk) atas posisi tersebut. Dalam pengukuran risiko, Perseroan juga
melakukan stress test dengan beberapa skenario, diantaranya skenario terburuk (worst case scenario), yang ditujukan untuk
mengetahui tingkat kemampuan Perseroan dalam menghadapi pergerakan atau kondisi pasar yang tidak normal.
Pengelolaan risiko suku bunga dalam banking book (Interest Rate Risk In The Banking Book/IRRBB) dilakukan dengan
memperhatikan pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi Banklng Book, yang berpotensi memberikan
dampak terhadap permodalan dan rentabilitas (earnings) Perseroan, baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang.
IRRBB bersumber dari 3 (tiga) aspek dasar yang terkait dengan tingkat dan karakteristik struktur suku bunga, serta dampak
dari tingkat dan karakteristik tersebut terhadap perubahan atas kurva imbal hasil (yield curve). Ketiga aspek dasar dimaksud
adalah gap risk, basis risk, dan option risk.
Sebagai mitigasi risiko nilai tukar valuta asing di tengah volatilitas nilai tukar valuta asing yang cenderung meningkat, maka
pengelolaan PDN dilakukan dengan hati-hati melalui kebijakan mengontrol mutasi transaksi valuta asing di seluruh Kantor
Cabang dan Unit Bisnis. Dengan PDN yang terjaga pada level yang rendah dan terbatas, risiko nilai tukar valuta asing yang
dihadapi tetap dapat diminimalkan.
Sedangkan sebagai mitigasi risiko suku bunga, penempatan dana pada aset produktif dilakukan lebih selektif pada portofolio
yang dapat memberikan keuntungan optimal dan dilakukan review suku bunga sisi aset dan kewajiban yang lebih intensif
apabila terjadi pergerakan Suku Bunga Kebijakan Moneter (Policy Rate) Bank Indonesia berupa BI 7-day Reverse Repo
Rate (BI 7-day RR Rate) serta suku bunga pasar yang dapat mempengaruhi stabilitas tingkat profitabilitas Perseroan. Selain
itu, upaya pengelolaan repricing gap sisi aset dengan sisi kewajiban disesuaikan dengan memperhatikan arah pergerakan
suku bunga sehingga dapat meminimalkan risiko suku bunga.
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Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas dapat terjadi akibat ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu. Permasalahan
likuiditas tersebut dapat timbul akibat adanya ketidakcocokan saat jatuh tempo (maturity mismatch) antara aset dan
kewajiban.
Untuk memastikan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah/ counterparty, Bank menerapkan
kebijakan pengelolaan likuiditas yang selalu dilakukan kaji ulang secara berkala sesuai dengan kondisi Perseroan maupun
pengaturan oleh Regulator yang terkini. Bank menerapkan kebijakan pengelolaan likuiditas diantaranya monitoring terhadap
limit, seperti Giro Wajib Minimum (GWM), Rasio Intermadiasi Makroprudensial (RIM), Penyangga Likuiditas Makroprudensial
(PLM), Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio/LCR), dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding
Ratio/NSFR).
Dalam mengantisipasi timbulnya risiko likuiditas tersebut, Perseroan memiliki kebijakan Rencana Pendanaan Darurat, yang
berisi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Perseroan dalam rangka mengantisipasi dan menghadapi perubahan
kondisi likuiditas harian sehingga Perseroan dapat tetap memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan
secara tepat waktu dan menjaga kelangsungan proses bisnis Perseroan.
Pengukuran dan pemantauan risiko likuiditas juga dilakukan secara harian antara lain terkait pemenuhan Giro Wajib Minimum,
perkembangan pergerakan kredit, dana pihak ketiga dan surat berharga yang diterbitkan Perseroan yang mempengaruhi
tingkat Rasio Intermadiasi Makroprudensial, ketersediaan aset likuid dan proyeksi arus kas keluar jangka pendek yang
mempengaruhi tingkat Liquidity Coverage Ratio maupun Net Stable Funding Ratio serta ketersediaan akses pasar/akses
pada sumber-sumber pendanaan untuk memastikan tercapainya pengelolaan likuiditas Perseroan yang memadai baik pada
kondisi normal maupun krisis.
Pengelolaan kondisi likuiditas harian saat ini dilakukan oleh unit yang membidangi fungsi Treasury. Pemantauan juga
dilakukan atas perubahan eksternal serta makro ekonomi yang terjadi yang dengan segera diinformasikan dan diambil
langkah-langkah strategi serta penetapan kebijakan internal antara lain melalui mekanisme Assets and Liabilities
Management Committee (ALCO).
Monitoring dan evaluasi atas limit-limit yang terkait dengan risiko likuiditas dilakukan secara berkala dan disesuaikan kepada
kondisi internal Perseroan serta ketentuan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan. Dalam melakukan pengukuran
risiko, Perseroan telah melakukan stress test yang bersifat hipotetis (hypothetical scenario) dengan beberapa skenario yang
antara lain juga memperhatikan faktor risiko eksternal seperti perkembangan kondisi makro ekonomi yang dapat
mempengaruhi kondisi pasar dan perilaku nasabah, termasuk dengan menerapkan skenario terburuk (worst case scenario).
Hal ini ditujukan untuk mengetahui tingkat kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dalam segala
kondisi. Selain itu telah dilakukan penyempurnaan stress test dengan menggunakan skenario yang bersifat historis (historical
scenario) guna menguji berapa lama Perseroan akan mampu bertahan dalam menghadapi krisis serta mitigasi yang harus
dilakukan terkait dengan kondisi tersebut.
Penerapan Basel II dan Basel III
Perseroan sebagai bagian dari perbankan di Indonesia tidak terlepas dari aturan penerapan Basel II dan Basel III yang telah
mulai diterapkan secara bertahap. Penyempurnaan dilakukan secara terus menerus sesuai dengan kerangka kerja yang
diterbitkan Basel Committee on Banking Supervision dengan tetap mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan OJK serta
mengacu pada best practice penerapan manajemen risiko di industri perbankan pada umumnya.
Terkait Implementasi Pilar 1 Basel II di Indonesia dan sesuai dengan ketentuan OJK yang terkini, hingga saat ini Perseroan
telah menggunakan pendekatan standar untuk perhitungan Risiko Kredit sebagaimana telah diatur dalam SEOJK
No.42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan
Menggunakan Pendekatan Standar. Metode standar diterapkan untuk perhitungan Risiko Pasar sebagaimana telah diatur
dalam SEOJK No.38/SEOJK.03/2016 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban
Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar. Pendekatan Indikator Dasar untuk
perhitungan Risiko Operasional sebagaimana telah diatur dalam SEOJK No.24/SEOJK.03/2016 tentang Perhitungan Aset
Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID), yang
selanjutnya diimplementasikan dalam proses perhitungan kecukupan modal Perseroan.
Selanjutnya Perseroan terus meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka penerapan metodologi yang lebih advance
dalam seluruh aspek risiko di atas, yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat atas tingkat risiko dan
kecukupan modal Perseroan. Beberapa metodologi lebih lanjut telah dimanfaatkan secara terbatas untuk keperluan internal
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Perseroan, antara lain adalah penggunaan model internal pengukuran risiko pasar untuk pelaporan harian kepada
manajemen Perseroan, penggunaan modul Internal Credit Risk Rating (ICRR) untuk eksposur kredit UKMK dan Komersial
serta sebagai salah satu langkah persiapan penerapan Internal Rating Based Approach. Terkait dengan risiko operasional,
Perseroan mempergunakan modul Key Risk Indicator (KRI) dan Loss Event Data (LED) serta ikut aktif dalam Konsorsium
Data Kerugian Eksternal (KDKE) yang terdiri dari industri perbankan nasional.
Sebagai bagian implementasi Pilar 2 Basel II, Perseroan telah melakukan proses penilaian kecukupan modal secara internal
(Internal Capital Adequacy Assessment Process/ICAAP) yang disampaikan paling kurang setiap semester, yaitu berupa
Laporan Perhitungan KPMM sesuai Profil Risiko kepada OJK. Selain itu Perseroan telah melakukan self assessment Tingkat
Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (Risk Based Bank Rating/RBBR) dengan cakupan penilaian
meliputi faktor-faktor Profil Risiko (risk profile), Good Corporate Governance (GCG), Rentabilitas (earnings) dan Permodalan
(capital) untuk menghasilkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank.
Pemenuhan KPMM sesuai Profil Risiko Perseroan senantiasa dapat terjaga di atas rasio KPMM minimal sesuai ketentuan
sebagaimana diatur dalam SEOJK No.26/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Sesuai Profil
Risiko dan Pemenuhan Capital Equivalency Maintained Assets. Meskipun demikian upaya penguatanpermodalan tetap perlu
dilakukan untuk memastikan tingkat permodalan yang sangat memadai untuk mendukung perkembangan bisnis Perseroan.
Secara umum tingkat KPMM Perseroan selalu dikelola secara hati-hati untuk dapat mengcover tingkat risiko yang dihadapi
dalam segala kondisi, melalui penerapan manajemen risiko yang efektif sesuai perkembangan bisnis dan kompleksitas usaha
serta memastikan penetapan strategi untuk memelihara tingkat permodalan Perseroan yang memadai dalam rangka
mendukung kesinambungan usaha, pengembangan bisnis dan pertumbuhan tingkat keuntungan.
Selanjutnya terkait implementasi Pilar 3 Basel II Dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No.32/POJK.03/2016 Perubahan atas POJK No.6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, dimana
terdapat beberapa konten laporan khususnya yang terkait dengan manajemen risiko, yaitu pengungkapan jenis risiko dan
potensi kerugian (risk exposure) yang dihadapi Perseroan serta praktik manajemen risiko yang diterapkan Perseroan, secara
umum Perseroan telah mengungkapkan hal tersebut dalam laporan tahunan pada bagian manajemen risiko. Perseroan terus
meningkatkan pengembangan database, sistem informasi dan manajemen risiko sehingga dapat menghasilkan kualitas
pengungkapan dan sesuai dengan pilar 3 Basel II.
Sehubungan dengan penerapan Basel III serta bagian dari penerapan majemen risiko likuiditas, Perseroan telah melakukan
pengelolaan dan pemantauan tingkat aset likuid dan Liquidity Coverage Ratio (LCR) secara harian dengan memperhatikan
limit tertentu. Dalam pelaksanaannya saat ini, Perseroan selalu menjaga tingkat rasio LCR di atas 100% (di atas ketentuan
minimal yang harus dijaga). Selain itu Perseroan juga telah melakukan perhitungan Net Stable Funding Ratio (NSFR) sesuai
rekomendasi Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) serta memenuhi ketentuan yang telah dikeluarkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan No. 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable
Funding Ratio) Bagi Bank Umum. Perseroan telah menyampaikan hasil perhitungan Kewajiban Pemenuhan Rasio
Pendanaan Stabil Bersih dengan menggunakan data 31 Maret 2018 kepada OJK. Berdasarkan perhitungan tersebut, NSFR
Perseroan terjaga di atas minimum rasio NSFR (di atas batas minimum 100%).
Dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan sesuai dengan tahapan implementasi Basel III serta juga
mengacu kepada ketentuan OJK khususnya aspek common equity tier I, conservation buffer, countercyclical buffer dan
leverage ratio, Perseroan telah menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka penguatan permodalan.Secara
keseluruhan, Perseroan akan terus mengembangkan model pengukuran yang dibutuhkan untuk melakukan simulasi
perhitungan modal berbasis risiko berdasarkan Basel II dengan pendekatan yang lebih advance maupun berdasarkan Basel
III sehingga penerapan Basel II dan Basel III di Perseroan dapat lebih maju untuk mendukung peningkatan tata kelola risiko
yang lebih baik guna mendukung pencapaian rencana bisnis Perseroan dan pengelolaan tingkat kesehatan Perseroan yang
lebih baik.
Kebijakan dan Persetujuan Kredit
Perseroan telah menetapkan kebijakan dasar perkreditan dan pedoman bisnis terkait pemberian kredit yang memuat prosedur
dalam melakukan analisis kelayakan kredit, mekanisme persetujuan, pemantauan dan pembinaan serta restrukturisasi kredit.
Perseroan berupaya untuk menjaga kualitas aset melalui penetapan kebijakan perkreditan yang antara lain meliputi analisis
kredit, pelaksanaan review status kredit secara berkala, diversifikasi portofolio kredit, kecukupan agunan dan sistem
pengendalian internal.
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Perseroan memiliki sistem data kredit yang tersentralisasi yang berbasis web (intranet). Sistem data kredit tersebut telah dikaji
dan dikembangkan ulang secara internal bekerja sama dengan perusahaan jasa konsultan yang berpengalaman luas. Sejalan
dengan prinsip kehati-hatian, Perseroan juga telah menetapkan kebijakan terkait agunan dan penjaminan (garansi) kredit.
Perseroan memiliki pedoman perkreditan yang mengatur kebijakan dan prosedur dalam pemberian kredit kepada nasabah
koperasi, mikro, kecil dan menengah, komersial dan konsumer. Perseroan melakukan pengkajian dan penyempurnaan atas
pedoman kredit tersebut secara berkala agar senantiasa sesuai dengan peraturan BI dan peraturan eksternal lainnya serta
kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemberian kredit. Semua cabang dan unit kerja yang terkait dalam
penyaluran kredit wajib untuk mematuhi kebijakan dan pedoman perkreditan yang ditetapkan. Kebijakan kredit tersebut
ditetapkan oleh Kantor Pusat dan atas setiap perubahan dari kebijakan kredit harus memperoleh persetujuan Direksi.
Pengendalian atas risiko kredit berawal sejak proses persetujuan kredit. Untuk kredit konsumer, proses kredit telah
menggunakan sistem scoring berbasis web. Analisa kelayakan kredit non konsumer telah diproses dengan menggunakan
sistem Internal Credit Risk Rating berbasis web yang mulai dipergunakan sejak tahun 2003.
Hasil pemeringkatan yang dihasilkan dikaji oleh analis kredit/account officer. Disamping itu, berdasarkan analisa karakteristik
usaha, volume kredit dan peringkat risiko nasabah, Divisi Kepatuhan, Divisi Legal dan Investigasi Kredit diminta untuk
memberikan opini. Selanjutnya opini tersebut akan disampaikan kepada Komite Kredit sebagai salah satu masukan dalam
pengambilan keputusan.
Peringkat risiko kredit disusun dengan berbagai kriteria untuk mengevaluasi risiko yang terkait dengan nasabah serta risiko
yang terkait proyek yang akan dibiayai. Risiko kredit juga dievaluasi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain
sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Historis dan proyeksi kondisi keuangan, termasuk laba rugi, arus kas, dan laporan posisi keuangan nasabah;
Riwayat hubungan kredit pada bank lain berdasarkan Checking pada BI;
Kualitas, kinerja dan pengalaman dari manajemen nasabah;
Sektor industri nasabah;
Posisi nasabah dalam persaingan di industri sejenis;
Kondisi ekonomi secara umum.

Risiko Operasional
Di dalam mengelola risiko operasional, risk taking unit bertanggung jawab atas risiko yang terjadi pada unitnya masingmasing. Adapun tata cara pengendalian risiko tersebut diatur dalam kebijakan Perseroan secara menyeluruh dan prosedur
pada setiap unit.
Pelaksanaan pengendalian risiko operasional Perseroan dilaksanakan diantaranya melalui :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pengkajian terhadap kebijakan, pedoman, dan prosedur pengendalian internal yang disesuaikan dengan perkembangan
kondisi bisnis Perseroan serta perkembangan eksternal yang terkini;
Pengkajian terhadap produk dan aktivitas baru; Penerapan Business Contingency Plan sebagai langkah antisipatif atas
kejadian internal maupun eksternal yang berpotensi menimbulkan kerugian;
Proses Identifikasi serta pengukuran risiko operasional yang dilakukan melalui perhitungan risiko berdasarkan
Accounting Loss Data;
Upaya peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia secara berkelanjutan;
Pelaksanakan pengelolaan kinerja dengan sistem manajemen kinerja yang terkini berbasis Key Performance Indicator;
Kajian analisis beban operasional pendapatan operasional dengan tujuan hasil dari kajian tersebut dapat digunakan
sebagai rekomendasi untuk meningkatkan keefektifan (effectiveness) dan efisiensi (efficiency) Perseroan;
Pelaksanaan strategi anti fraud.

Dalam rangka pengelolaan risiko operasional, Perseroan telah mempergunakan berbagai tools seperti:
1.
2.
3.

Modul Risk Control Self Assessment (RCSA) manajemen risiko operasional berbasis web yang digunakan untuk
mengidentifikasi, mengukur, dan memonitor risiko pada setiap unit kerja.
Modul Loss Event Data berbasis web yang digunakan untuk analisis historical loss data yang terdiri dari potential loss
serta actual loss data.
Modul Key Risk Indicator (KRI) yang telah diterapkan pada beberapa unit kerja, yang hasilnya akan digunakan sebagai
indikator early warning system atas kemungkinan terjadinya suatu kejadian risiko.
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Perseroan terus melakukan penyempurnaan atas Pedoman Kegiatan Operasional yang disusun sesuai dengan
perkembangan bisnis Perseroan yang secara umum berisi batasan kewenangan fungsi maker, checker dan approval,
ketentuan serta langkah minimum yang mutlak harus dilakukan dalam rangka menjalankan kegiatan operasional yang standar
dan seragam dengan tetap didasarkan pada prinsip kehati-hatian (prudential banking practices).
Risiko Reputasi
Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) yang bersumber
dari persepsi negatif terhadap Perseroan, yang antara lain disebabkan adanya kejadian yang telah merugikan reputasi
Perseroan, misalnya pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis serta pengaduan nasabah.
Dalam rangka monitoring dan pengendalian risiko reputasi, Perseroan secara konsisten melakukan pemantauan dan evaluasi
atas pelaksanaan manajemen risiko reputasi yang antara lain meliputi evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan
pengaduan nasabah dan pemberitaan negatif di media masa.
Untuk memastikan pengendalian risiko reputasi, Perseroan telah melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.

Pelaksanaan monitoring secara kontinu terkait penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah yang dilaksanakan
oleh Bagian Pengaduan Nasabah dan Kualitas Layanan;
PenggunaanComplaint Tracking System untuk mengawasi penyelesaian pengaduan nasabah;
Penerapan Service Level Agreement untuk memastikan standar waktu penyelesaian pengaduan nasabah;
Secara berkesinambungan melakukan evaluasi/survei oleh internal maupun bekerjasama dengan pihak eksternal dalam
rangka penetapan langkah-langkah perbaikan atau pengembangan kualitas layanan kepada nasabah; dan
Secara berkelanjutan melaksanakan pelatihan karyawan untuk dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia guna
meningkatkan kualitas layanan

Risiko Hukum
Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis, yang antara lain 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 yang akan ada, dan
proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Perseroan maupun Perseroan terhadap pihak ketiga.
Identifikasi risiko hukum dilakukan pada seluruh aktivitas fungsional Bank termasuk identifikasi kemungkinan adanya risiko
hukum yang ditimbulkan oleh produk atau aktivitas baru. Identifikasi serta pengukuran potensi risiko hukum juga dilakukan
melalui penggunaan accounting loss data.
Risiko hukum dikelola untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dan hubungan kegiatan usaha dengan pihak ketiga telah
didasarkan pada aturan dan persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Perseroan dari segi hukum. Pengelolaan risiko
hukum di Perseroan dilakukan oleh beberapa divisi sesuai dengan faktor risikonya. Terkait dengan perkreditan dilakukan oleh
Divisi Legal dan Investigasi Kredit, terkait dengan litigasi yang diakibatkan oleh kredit bermasalah dilakukan oleh Divisi
Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit dan terkait dengan aspek hukum Perusahaan dikelola oleh Divisi Hukum
Perusahaan.
Terkait dengan pengendalian risiko hukum, Perseroan telah membentuk Satuan Tugas Legal Watch yang dibentuk secara
ad-hoc beranggotakan beberapa Divisi yang memiliki fungsi atas penanganan masalah hukum Perseroan. Ruang lingkup
Satuan Tugas Legal Watch secara garis besar mencakup verifikasi, identifikasi, klarifikasi, koordinasi dan evaluasi atas
permasalahan hukum yang sedang maupun yang mungkin akan dihadapi oleh Perseroan.
Risiko Kepatuhan
Risiko Kepatuhan dapat muncul akibat ketidak pemenuhan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yangberlaku yang
dapat dimitigasi dengan upaya preventif, yaitu dengan penerapan budaya kepatuhan bagi seluruh karyawan dan setiap bagian
di Perseroan yang merupakan nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan dan pemantauan terhadap Risiko Kepatuhan dilakukan oleh Divisi
Kepatuhan melalui evaluasi terhadap aspek kepatuhanbaik eksternal maupun internal Perseroan.
Pengendalian terhadap risiko kepatuhan dikelola antara lain melalui evaluasi terhadap aspek kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, ketentuan kehati-hatian dan ketentuan lain yang berlaku, diantaranya:
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a.
b.
c.
d.
e.

Risiko kredit terkait dengan ketentuan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aset, Pembentukan
Penyisihan Penghapusan Aset (PPA), dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
Risiko pasar terkait dengan ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN).
Risiko likuiditas terkait dengan ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM), Loan to Funding Ratio (LFR), dan Liquidity
Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio;
Risiko stratejik terkait dengan ketentuan Rencana Bisnis Bank (RBB).
Risiko lain yang terkait dengan ketentuan eksternal dan internal.

Selain itu telah dilakukan penerapan program Know Your Customer (KYC) dan program Anti Pencucian Uang (Anti Money
Laundering/AML) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, pelaksanaan pengkinian data nasabah melalui laporan berkala
Suspicious Transaction Report (STR) dan Cash Transaction Report (CTR) dilakukan berkelanjutan serta adanya pengawasan
transaksi yang mencurigakan melalui kerja sama dengan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).
Risiko Stratejik
Risiko stratejik dapat timbul karena adanya ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan
stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan likungan bisnis.
Pengelolaan risiko stratejik mewajibkan Perseroan untuk mengidentifikasi, mengukur dan memitigasi risiko-risiko yang
berkaitan dengan keputusan strategis yang kurang efektif serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan eksternal. Untuk
mengelola risiko tersebut, Dewan Komisaris dan Direksi telah mengembangkan rencana strategis yang berfungsi sebagai
cetak biru pengembangan usaha tiga tahun ke depan.
Pengendalian risiko stratejik diantaranya dilakukan melalui monitoring posisi Perseroan baik diantara industri perbankan
maupun diantara peer group, monitoring pencapaian realisasi atas anggaran (rencana bisnis) dan dilanjutkan dengan mitigasi
atas faktor penyebab kegagalan serta pelaksanaan monitoring atas perkembangan kondisi makro ekonomi yang
kemungkinan dapat berdampak pada bisnis Perseroan.
Selain itu juga telah ditunjuk unit kerja Perencanaan Strategis yang mengkoordinir dan memantau program pengembangan
dan perencanaan bisnis Bank.
Penerapan Basel II dan Basel III
Perseroan sebagai bagian dari perbankan di Indonesia tidak terlepas dari aturan penerapan Basel II dan Basel III yang telah
mulai diterapkan secara bertahap. Penyempurnaan dilakukan secara terus menerus sesuai dengan kerangka kerja yang
diterbitkan Basel Committee on Banking Supervision dengan tetap mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan OJK serta
mengacu pada best practice penerapan manajemen risiko di industri perbankan pada umumnya.
Terkait Implementasi Pilar 1 Basel II di Indonesia dan sesuai dengan ketentuan OJK yang terkini, hingga saat ini Perseroan
telah menggunakan pendekatan standar untuk perhitungan Risiko Kredit sebagaimana telah diatur dalam SEOJK
No.42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan
Menggunakan Pendekatan Standar. Metode standar diterapkan untuk perhitungan Risiko Pasar sebagaimana telah diatur
dalam SEOJK No.38/SEOJK.03/2016 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban
Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar. Pendekatan Indikator Dasar untuk
perhitungan Risiko Operasional sebagaimana telah diatur dalam SEOJK No.24/SEOJK.03/2016 tentang Perhitungan Aset
Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID), yang
selanjutnya diimplementasikan dalam proses perhitungan kecukupan modal Perseroan.
Selanjutnya Perseroan terus meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka penerapan metodologi yang lebih advance
dalam seluruh aspek risiko di atas, yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat atas tingkat risiko dan
kecukupan modal Perseroan. Beberapa metodologi lebih lanjut telah dimanfaatkan secara terbatas untuk keperluan internal
Perseroan, antara lain adalah penggunaan model internal pengukuran risiko pasar untuk pelaporan harian kepada
manajemen Perseroan, penggunaan modul Internal Credit Risk Rating (ICRR) untuk eksposur kredit UKMK dan Komersial
serta sebagai salah satu langkah persiapan penerapan Internal Rating Based Approach. Terkait dengan risiko operasional,
Perseroan mempergunakan modul Key Risk Indicator (KRI) dan Loss Event Data (LED) serta ikut aktif dalam Konsorsium
Data Kerugian Eksternal (KDKE) yang terdiri dari industri perbankan nasional.
Sebagai bagian implementasi Pilar 2 Basel II, Perseroan telah melakukan proses penilaian kecukupan modal secara internal
(Internal Capital Adequacy Assessment Process/ICAAP) yang disampaikan paling kurang setiap semester, yaitu berupa
Laporan Perhitungan KPMM sesuai Profil Risiko kepada OJK. Selain itu Perseroan telah melakukan self assessment Tingkat
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Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (Risk Based Bank Rating/RBBR) dengan cakupan penilaian
meliputi faktor-faktor Profil Risiko (risk profile), Good Corporate Governance (GCG), Rentabilitas (earnings) dan Permodalan
(capital) untuk menghasilkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank.
Pemenuhan KPMM sesuai Profil Risiko Perseroan senantiasa dapat terjaga di atas rasio KPMM minimal sesuai ketentuan
sebagaimana diatur dalam SEOJK No.26/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Sesuai Profil
Risiko dan Pemenuhan Capital Equivalency Maintained Assets. Meskipun demikian upaya penguatanpermodalan tetap perlu
dilakukan untuk memastikan tingkat permodalan yang sangat memadai untuk mendukung perkembangan bisnis Perseroan.
Secara umum tingkat KPMM Perseroan selalu dikelola secara hati-hati untuk dapat mengcover tingkat risiko yang dihadapi
dalam segala kondisi, melalui penerapan manajemen risiko yang efektif sesuai perkembangan bisnis dan kompleksitas usaha
serta memastikan penetapan strategi untuk memelihara tingkat permodalan Perseroan yang memadai dalam rangka
mendukung kesinambungan usaha, pengembangan bisnis dan pertumbuhan tingkat keuntungan.
Selanjutnya terkait implementasi Pilar 3 Basel II Dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No.32/POJK.03/2016 Perubahan atas POJK No.6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, dimana
terdapat beberapa konten laporan khususnya yang terkait dengan manajemen risiko, yaitu pengungkapan jenis risiko dan
potensi kerugian (risk exposure) yang dihadapi Perseroan serta praktik manajemen risiko yang diterapkan Perseroan, secara
umum Perseroan telah mengungkapkan hal tersebut dalam laporan tahunan pada bagian manajemen risiko. Perseroan terus
meningkatkan pengembangan database, sistem informasi dan manajemen risiko sehingga dapat menghasilkan kualitas
pengungkapan dan sesuai dengan pilar 3 Basel II.
Sehubungan dengan penerapan Basel III serta bagian dari penerapan majemen risiko likuiditas, Perseroan telah melakukan
pengelolaan dan pemantauan tingkat aset likuid dan Liquidity Coverage Ratio (LCR) secara harian dengan memperhatikan
limit tertentu. Dalam pelaksanaannya saat ini, Perseroan selalu menjaga tingkat rasio LCR di atas 90% (di atas ketentuan
minimal yang harus dijaga). Selain itu Perseroan juga telah melakukan perhitungan Net Stable Funding Ratio (NSFR) sesuai
rekomendasi Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) serta memenuhi ketentuan yang telah dikeluarkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan No. 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable
Funding Ratio) Bagi Bank Umum. Perseroan telah menyampaikan hasil perhitungan Kewajiban Pemenuhan Rasio
Pendanaan Stabil Bersih dengan menggunakan data 31 Maret 2018 kepada OJK. Berdasarkan perhitungan tersebut, NSFR
Perseroan terjaga di atas minimum rasio NSFR (di atas batas minimum 100%).
Dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan sesuai dengan tahapan implementasi Basel III serta juga
mengacu kepada ketentuan OJK khususnya aspek common equity tier I, conservation buffer, countercyclical buffer dan
leverage ratio, Perseroan telah menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka penguatan permodalan.Secara
keseluruhan, Perseroan akan terus mengembangkan model pengukuran yang dibutuhkan untuk melakukan simulasi
perhitungan modal berbasis risiko berdasarkan Basel II dengan pendekatan yang lebih advance maupun berdasarkan Basel
III sehingga penerapan Basel II dan Basel III di Perseroan dapat lebih maju untuk mendukung peningkatan tata kelola risiko
yang lebih baik guna mendukung pencapaian rencana bisnis Perseroan dan pengelolaan tingkat kesehatan Perseroan yang
lebih baik.
Kebijakan dan Persetujuan Kredit
Perseroan telah menetapkan kebijakan dasar perkreditan dan pedoman bisnis terkait pemberian kredit yang memuat prosedur
dalam melakukan analisis kelayakan kredit, mekanisme persetujuan, pemantauan dan pembinaan serta restrukturisasi kredit.
Perseroan berupaya untuk menjaga kualitas aset melalui penetapan kebijakan perkreditan yang antara lain meliputi analisis
kredit, pelaksanaan review status kredit secara berkala, diversifikasi portofolio kredit, kecukupan agunan dan sistem
pengendalian internal.
Perseroan memiliki sistem data kredit yang tersentralisasi yang berbasis web (intranet). Sistem data kredit tersebut telah dikaji
dan dikembangkan ulang secara internal bekerja sama dengan perusahaan jasa konsultan yang berpengalaman luas. Sejalan
dengan prinsip kehati-hatian, Perseroan juga telah menetapkan kebijakan terkait agunan dan penjaminan (garansi) kredit.
Perseroan memiliki pedoman perkreditan yang mengatur kebijakan dan prosedur dalam pemberian kredit kepada nasabah
koperasi, mikro, kecil dan menengah, komersial dan konsumer. Perseroan melakukan pengkajian dan penyempurnaan atas
pedoman kredit tersebut secara berkala agar senantiasa sesuai dengan peraturan BI dan peraturan eksternal lainnya serta
kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemberian kredit. Semua cabang dan unit kerja yang terkait dalam
penyaluran kredit wajib untuk mematuhi kebijakan dan pedoman perkreditan yang ditetapkan. Kebijakan kredit tersebut
ditetapkan oleh Kantor Pusat dan atas setiap perubahan dari kebijakan kredit harus memperoleh persetujuan Direksi.
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Pengendalian atas risiko kredit berawal sejak proses persetujuan kredit. Untuk kredit konsumer, proses kredit telah
menggunakan sistem scoring berbasis web. Analisa kelayakan kredit non konsumer telah diproses dengan menggunakan
sistem Internal Credit Risk Rating berbasis web yang mulai dipergunakan sejak tahun 2003.
Hasil pemeringkatan yang dihasilkan dikaji oleh analis kredit/account officer. Disamping itu, berdasarkan analisa karakteristik
usaha, volume kredit dan peringkat risiko nasabah, Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Legal dan Investigasi
Kredit diminta untuk memberikan opini. Selanjutnya opini tersebut akan disampaikan kepada Komite Kredit sebagai salah
satu masukan dalam pengambilan keputusan.
Peringkat risiko kredit disusun dengan berbagai kriteria untuk mengevaluasi risiko yang terkait dengan nasabah serta risiko
yang terkait proyek yang akan dibiayai. Risiko kredit juga dievaluasi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain
sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
9.

Historis dan proyeksi kondisi keuangan, termasuk laba rugi, arus kas, dan laporan posisi keuangan nasabah;
Riwayat hubungan kredit pada bank lain berdasarkan Checking pada BI;
Kualitas, kinerja dan pengalaman dari manajemen nasabah;
Sektor industri nasabah;
Posisi nasabah dalam persaingan di industri sejenis;
Kondisi ekonomi secara umum.

Audit Internal

Audit Internal merupakan unsur dari sistem pengendalian internal (third line of defense) yang mewakili peran penting untuk
menjaga dan mengamankan kegiatan usaha serta bertanggung jawab untuk mengawal pelaksanaan strategi dan kebijakan
Perseroan. Audit Internal membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang komprehensif untuk
mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan.
Dalam menjalankan fungsinya Audit Internal melaksanakan fungsi assurance terhadap unit kerja, atau aktivitas unit kerja
dalam organisasi Perseroan, termasuk anak perusahaan (subsidiaries), dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam
Konglomerasi Keuangan, dengan tujuan untuk memperoleh sinergi, efektivitas dan efisiensi yang lebih baik.
Selain melaksanakan audit yang merupakan fungsi assurance terhadap kepatuhan atas peraturan yang berlaku dan menilai
efektifitas sistem pengendalian intern, Audit Internal juga menjalankan fungsi consulting untuk mendukung fokus Perseroan
secara keseluruhan terkait dengan pencapaian bisnis, pelayanan, efisiensi biaya, penerapan asas kehati-hatian (prudential
banking practices) dan penerapan GCG (Good Corporate Governance).
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.03/2019 2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan
Fungsi Audit Intern pada Bank Umum dan SEOJK Nomor 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem
Pengendalian Intern, dalam pelaksanaan fungsi audit intern Perseroan telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan
Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur Kepatuhan. Grup Audit Internal Perseroan dipimpin oleh Helmi
Fahrudin sebagai Kepala SKAI berdasarkan Surat Keputusan Direksi SKEP/0200/DIR/I/2019 tanggal 17 Januari 2019.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala SKAI dibantu oleh 3 orang Kepala Divisi Audit, 10 Manager Audit yang membawahi
Auditor Kantor Pusat, Regional, Teknologi Sistem Informasi, Perusahaan Anak dan Pengendalian Mutu Audit serta memiliki
28 tenaga auditor yang berkedudukan di Kantor Pusat. Untuk memenuhi kompetensi secara professional personil SKAI telah
memiliki sertifikasi audit dan manajemen risiko.
Perseroan telah memiliki Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) merujuk pada Peraturan OJK No. 1/POJK.03/2019
tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum dan telah ditetapkan Direktur Utama
dengan persetujuan Dewan Komisaris pada tanggal 20 Mei 2019. Piagam Audit intern ini merupakan pedoman pelaksanaan
fungsi audit intern atas pelaksanaan audit, inisiasi komunikasi dengan auditee pada Perseroan, pemeriksaan aktivitas
Perseroan dan kewenangan untuk mengakses seluruh data, dokumen dan fisik Perseroan.
Untuk memenuhi POJK No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan,
Perseroan telah menjalankan fungsi holding melalui penerapan integrated subsidiary management yang dilakukan oleh Divisi
Pengelolaan Perusahaan Anak. Pengelolaan perusahaan anak dilakukan melalui fungsi perangkat organisasi yang terstruktur
untuk dapat memberikan span of control yang lebih fleksibel, fungsi monitoring dan supervisi bisnis yang lebih efektif sesuai
pembidangan tugas masing-masing unit bisnis. SKAI melakukan pengawasan langsung kepada seluruh unit kerja sesuai
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dengan audit plan yang telah disusun dan sesuai kewenangan yang dimiliki SKAI sebagaimana termuat dalam Internal Audit
Charter.
Dalam rangka memenuhi ketentuan regulator terkait pengawasan terintegrasi, Perseroan telah mengintegrasikan
pengawasan terhadap anak perusahaan dan lembaga jasa keuangan yang dimiliki oleh perusahaan terelasi (sister company)
beserta perusahaan anaknya yang termasuk dalam Grup Konglomerasi Keuangan, dan untuk itu telah dibentuk perangkat
organisasi terkait.
Peran dan Fungsi SKAI dalam Meningkatkan Pengendalian Internal, Perseroan secara terus-menerus memperkuat third line
of defense melalui kolaborasi yang lebih aktif dalam penyusunan dan penerapan strategi fungsi assurance. Internal Audit
sebagai third line of defense kedepannya akan mengambil peran yang lebih besar dalam pelaksanaan fungsi assurance dan
consulting melalui penajaman pendekatan audit dari yang bersifat transaksional menjadi lebih berfokus pada isu-isu yang
bersifat strategis dan diharapkan memberikan dampak positif secara bank wide.
Ruang lingkup pekerjaan SKAI mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap aktivitas Perseroan mengenai efektivitas,
efisiensi, dan kecukupan sistem pengendalian intern, manajemen risiko dan tata kelola secara kesinambungan, keandalan,
integritas dari proses dan sistem manajemen informasi, kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta kualitas
kinerja organisasi.
Pelaksanaan audit SKAI dilakukan melalui audit umum terhadap Kantor Cabang, Divisi di Kantor Pusat, dan Perusahaan
Anak, audit tematik dan audit khusus. Selain itu SKAI juga mengembangkan kebijakan dan pedoman serta pengembangan
mutu auditor untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi audit.
Untuk melaksanakan fungsi dan tugas SKAI, maka SKAI diberi wewenang diantaranya melaksanakan kaji ulang terhadap
pengendalian intern tanpa campur tangan maupun paksaan dari Manajemen, memberikan saran perbaikan / rekomendasi,
mendapatkan akses terhadap semua catatan, personil, property fisik, data dan laporan transaksi keuangan, sistem dan
informasi yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas audit serta berhubungan langsung dengan karyawan atau sumbersumber lainnya yang berkepentingan, melaporkan secara langsung kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama dengan
tembusan kepada Ketua Komite Audit dan Direktur Kepatuhan atas hasil audit dan permasalahannya, serta kewenangan
lainnya yang termuat dalam Internal Audit Charter.
10. Fungsi Kepatuhan
Perseroan merupakan lembaga keuangan yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya memerlukan landasan Good
Corporate Governance yang kuat dan harus menerapkan prinsip-prinsip Prudential Banking secara konsisten. Berangkat dari
kesadaran tersebut mengakibatkan aspek kepatuhan menjadi salah satu aspek penting bagi Perseroan untuk mendorong
pertumbuhan usaha yang lebih sehat dan berkelanjutan. Mengacu pada POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan
Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Perseroan berkomitmen untuk membangun budaya kepatuhan dan terus mengembangkan
pengelolaan risiko yang efektif.
Untuk memenuhi POJK No. 46/POJK.03/2017 tersebut diatas, Perseroan memiliki Direktur yang membawahi Fungsi
Kepatuhandan membentuk Divisi Kepatuhan sebagai pelaksana tugas fungsi kepatuhan sehari-hari. Divisi Kepatuhan
merupakan satuan kerja yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi fungsi
kepatuhan. Divisi Kepatuhan memiliki peranan penting untuk memantau implementasi Good Corporate Governance (GCG)
Perseroan dan mengingat Perseroan sebagai Entitas Utama dalam konglomerasi keuangan maka Divisi Kepatuhan juga
melaksanakan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan.
Tugas dan tanggung jawab utama Divisi Kepatuhan dan pelaksanaan fungsi kepatuhan antara lain:
1. Membuat langkah-langkah untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Perseroan
pada setiap jenjang organisasi. Dalam rangka mendorong terwujudnya Budaya Kepatuhan di seluruh unit organisasi,
Divisi Kepatuhan telah menyusun program Compliance Awareness yang meliputi Sosialisasi dan Compliance Training
atas ketentuan dan aturan yang berlaku serta melakukan Uji Pemahaman (Compliance Test) terhadap ketentuan
internal yang bertujuan agar setiap karyawan memiliki kesadaran, pemahaman dan kepedulian terhadap penerapan
Budaya Kepatuhan.
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada
peraturan regulator mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, sebagai contoh diantaranya:
a. Terhadap persetujuan kredit dengan limit kecil, pelaksanaan uji kepatuhan dilakukan dengan menggunakan
Compliance Self Assessment melalui sistem aplikasi yang dikembangkan oleh Divisi Kepatuhan.
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3.

4.
5.
6.

b. Untuk kredit dengan limit tertentu yang lebih besar, pelaksanaan uji kepatuhan dilaksanakan melalui pemberian
opini tertulis yang bersifat independen melalui Integrated Risk and Compliance Analysis System (Intercons).
Secara komposit, Profil Risiko Kepatuhan pada tahun 2019 berada pada level 2 (low to moderate). Upaya perbaikan
yang dilakukan oleh Divisi Kepatuhan antara lain:
a. Melakukan identifikasi, pemantauan, dan sosialisasi secara periodik terhadap pemenuhan kewajiban dan halhal yang dilarang oleh regulasi sebagai langkah preventif.
b. Melakukan reminder kepada unit kerja terkait secara berkala untuk pemenuhan kewajiban dan/atau komitmen
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
c. Membuat langkah-langkah perbaikan (corrective action).
d. Memasukan sanksi regulator/pengawas sebagai salah satu indikator penilaian Key Performance Indicators
(KPI) Divisi Kepatuhan.
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 kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem
maupun prosedur yang dimiliki oleh Perseroan agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan terkait kegiatan perbankan yang berlaku;
Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha
Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
terkait kegiatan perbankan yang berlaku; dan
Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan, serta berperan sebagai penghubung antara
Perseroan dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang terkait aktivitas pengawasan dan pengaturan
yang dilakukan kepada Perseroan.

Selain melaksanakan tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan, dalam rangka mendukung penerapan program Anti
Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), Divisi Kepatuhan mempunyai suatu unit kerja khusus
yaitu Unit Anti Money Laundering (AML) yang bertanggung jawab atas penerapan program tersebut. Unit Anti Money
Laundering (AML) mempunyai tugas pokoknya antara lain adalah:
1. Menyusun dan melakukan pengkinian Pedoman Penerapan Program APU dan PPT sesuai perkembangan regulasi
dan bisnis.
2. Memastikan adanya sistem informasi yang mendukung APU dan PPT dan kebijakan serta prosedur yang sesuai
dengan perkembangan APU dan PPT terkini.
3. Melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
dengan cara menyusun, menganalisa dan melaporkan:
a.Transaksi Keuangan Tunai;
b.Transaksi Keuangan Mencurigakan;
c. Transaksi Keuangan Dari dan Ke Luar Negeri;
d.Informasi Data Nasabah (Laporan SIPESAT)
e.Pengkinian Data Nasabah
4. Counterpart dan korespondensi dengan pihak ketiga (Regulator, Penyidik dan Bank Koresponden) terkait
pengelolaan data dan kebutuhan informasi nasabah yang diperlukan.
5. Melakukan monitoring dan koordinasi atas pelaksanaan penerapan program APU PPT diseluruh lini bisnis dan
operasional Perseroan.
6. Melakukan monitoring dan reminder kewajiban pelaporan diseluruh kantor cabang kepada regulator terkait dengan
pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
7. Menjaga kerahasiaan data dan informasi nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8. Melakukan pelatihan program APU dan PPT secara berkala bagi pegawai Perseroan
Secara umum pelaksanaan fungsi kepatuhan Perseroan telah berjalan dengan baik.
11. Good Corporate Governance (GCG)
Perekonomian nasional mengalami perubahan yang cepat, tantangan yang dinamis dan semakin kompleks serta terintegrasi
dengan perekonomian internasional diikuti oleh perkembangan industri perbankan. Perkembangan industri perbankan yang
sangat pesat umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank yang mengakibatkan peningkatan
eksposur risiko bank. Dengan semakin kompleksnya risiko yang dihadapi dan guna meningkatkan kinerja bank, melindungi
kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilainilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan pelaksanaan Good Corporate Governance.
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Sejalan dengan Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan
Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK Nomor
55/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum juncto Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017
tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Perseroan telah menerbitkan Surat Keputusan No. 0272 Tahun 2017
tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Bank Bukopin.
Bentuk penerapan program Good Corporate Governance Perseroan adalah:
a.

Prinsip keterbukaan (transparency)
Meliputi keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam
melaksanakan proses pengambilan keputusan. Setiap langkah dan proses penetapan kebijakan dan keputusan yang
diambil oleh Dewan Komisaris dan Direksi harus dilakukan secara transparan dan dapat dikaji secara terbuka oleh
setiap pihak yang relevan.

b.

Prinsip akuntabilitas (accountability)
Meliputi kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Perseroan sehingga pengelolaannya berjalan
secara efektif. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham atas pengawasan dan
pengurusan bank dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya termasuk otoritas moneter.

c.

Prinsip pertanggungjawaban (responsibility)
Meliputi kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip
pengelolaan bank yang sehat.

d.

Prinsip kemandirian (independency)
Pengelolaan Perseroan secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Perseroan bekerja secara
independen sesuai dengan profesionalisme yang dimiliki tanpa dapat dipengaruhi oleh pihak lain.

e.

Prinsip kewajaran (fairness)
Meliputi keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan prinsip dasar Good Corporate Governance diwujudkan dalam:
• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi
Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai peran yang penting dan strategis dalam struktur tatakelola Perseroan.
Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan
yang merujuk pada ketentuan Undang-undang No. 40 tahun tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan
terkait lainnya dari otoritas BI dan OJK.
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan merupakan bagian dari struktur tata kelola Perseroan yang diangkat oleh
Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan kriteria dan prosedur yang berlaku dalam jangka waktu sesuai dengan
ketetapan yang termaktub dalam Anggaran Dasar Perseroan. Fungsi Dewan Komisaris adalah sebagai wakil
pemegang saham dalam melakukan pengawasan dan memberi arahan kepada Direksi dalam rangka menjalankan
kepengurusan Perseroan yang dilandasi oleh prinsip-prinsip GCG. Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh
dalam melaksanakan tugasnya melakukan kepengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai
maksud dan tujuannya, serta mewakili Perseroan baik dalam maupun diluar pengadilan, sesuai ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan.
• Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian
intern bank.
Untuk melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, Dewan Komisaris membentuk Komite-komite yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan Perseroan dengan tetap mengacu pada ketentuan yang mengatur terkait
penerapan tata kelola perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komite-komite tersebut adalah
Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Tata Kelola Teritegrasi.
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Komite Audit secara umum bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
Kelembagaan Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dibantu oleh anggota independen yang ahli dibidang
keuangan dan akuntansi dan anggota independen yang ahli dibidang hukum dan perbankan.
Komite Pemantau Risiko Perseroan bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengidentifikasi hal-hal yang
memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas Dewan Komisaris yang berkaitan dengan
manajemen risiko Perseroan. Kelembagaan Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen dibantu
oleh anggota independen yang ahli dibidang keuangan dan manajemen risiko.
Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan
remunerasi, memberikan rekomendasi kepada Dewan komisaris terkait kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris
dan Direksi untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite
Remunerasi dan Nominasi bertugas menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur
pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan
kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Kelembagaan Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari ketua yang
berasal dari Komisaris Independen dibantu oleh anggota yang terdiri dari unsur Komisaris dan Pejabat Eksekutif
Perseroan.
• Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal.
Perseroan telah membentuk direktorat dan satuan kerja kepatuhan yang masing-masing dipimpin oleh Direktur dan
Kepala Divisi Kepatuhan dalam rangka memastikan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan BI, OJK dan peraturan
perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penunjukan Direktur Kepatuhan dilakukan sesuai dengan ketentuan BI
khususnya sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan
Bank Umum. Sejalan dengan Peraturan BI tersebut, Divisi Kepatuhan Perseroan merupakan satuan kerja yang
independen terhadap satuan kerja operasional. Divisi Kepatuhan bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan
kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur.
Sebagai bagian dari penerapan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada
Bank Umum (POJK No. 1/2019), Perseroan juga telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang bertanggung
jawab kepada Direktur Utama. Pelaksanaan fungsi audit intern melalui organ SKAI telah berjalan efektif berdasarkan
pedoman intern serta standar minimum yang ditetapkan dalam POJK No. 1/2019. Dalam menjalankan fungsinya,
SKAI Perseroan telah menempatkan Staf Audit Cabang/ Area yang bertanggung jawab kepada Kepala SKAI yang
ada di Kantor Pusat Perseroan.
Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, selain dilaksanakan oleh Auditor Intern, Perseroan juga menunjuk
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan
Kantor Akuntan Publik didasarkan pada pemenuhan beberapa aspek seperti kapasitas Kantor Akuntan Publik yang
ditunjuk, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi OJK
dengan Kantor Akuntan Publik. Proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terlebih dulu wajib
memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit dan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
• Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern
Penerapan manajemen risiko Perseroan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas
usaha serta risiko yang dihadapi Perseroan. Dalam penerapan manajemen risiko, Perseroan memandang pentingnya
peran Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko. Selain itu, kecukupan
kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko menjadi bagian lain yang wajib diperhatikan untuk berjalannya
manajemen risiko yang efektif di Perseroan.
Manajemen risiko Perseroan, melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalikan risiko secara
periodik maupun insidentil. Untuk keperluan ini Perseroan membangun sistem informasi manajemen risiko yang
disertai dengan sistem pengendalian internal.
• Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar
Penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank
Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang
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didasarkan pada prinsip diversifikasi portofolio dan terpenuhinya aspek independensi pengurus Bank terhadap potensi
intervensi dari pihak terkait.
• Rencana strategis bank
Rencana strategis dan rencana bisnis Perseroan disusun secara lengkap dan realistis serta sesuai dengan ketentuan
BI tentang Rencana Bisnis Bank.
• Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank
Perseroan menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur
dalam Ketentuan OJK tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank dan disampaikan kepada OJK dan Bank
Indonesia serta beberapa lembaga lain seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), lembaga pemeringkat
di Indonesia, asosiasi bank-bank di Indonesia. Perseroan juga menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan
di dalam homepage Perseroan.
Berkaitan dengan transparansi informasi produk, Perseroan telah mempunyai kebijakan dan prosedur yang dibakukan
dalam Surat Edaran Direksi. Kebijakan dan prosedur aspek transparansi informasi produk Perseroan disusun sesuai
dengan ketentuan BI tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
Internalisasi prinsip-prinsip GCG melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif senior, karyawan pimpinan melalui
berbagai jalur komunikasi internal dan melalui penetapan dan sosialisasi kebijakan pendukung seperti kode etik, whistle
blowing, anti fraud dan penegakan disiplin dan penentuan sanksi atas pelanggaran. Secara teratur Manajemen melakukan
tatap muka dengan karyawan melalui kunjungan ke cabang-cabang. Lebih dari itu, pelaksanaan prinsip dasar GCG tidak
sekedar memenuhi peraturan yang berlaku tetapi Perseroan selalu berupaya menciptakan budaya perusahaan berbasis
kinerja yang menjunjung tinggi integritas dan mengedepankan hubungan jangka panjang (lifetime relationship) dengan pihak
terkait (stakeholder). Perseroan melaksanakan self-assesment untuk menilai hasil pelaksanaan GCG sekurang-kurangnya
setiap semester dan hasil self-assesment GCG beserta dengan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan dilaporkan
dalam Laporan Tahunan Perseroan.
Penerapan Good Corporate Governance Secara Berkelanjutan
Pada prinsipnya pelaksanaan penerapan GCG di Perseroan berjalan dengan baik dan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris,
Direksi, dan seluruh karyawan pada setiap kegiatan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan Perseroan, shareholders
dan stakeholders. Perseroan senantiasa melakukan evaluasi penerapan GCG secara berkelanjutan, sehingga penerapan
GCG akan selalu mengalami peningkatan.
Mekanisme pelaksanaan implementasi GCG digambarkan dalam siklus implementasi berikut.

Standar Kualitas
Implementasi GCG

Peningkatan Kualitas
Implementasi GCG dan
Benchmarking

Assessment GCG

Implementasi GCG

Monitoring
Implementasi GCG
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Penetapan Standar Kualitas Implementasi Good Corporate Governance
Dalam rangka mewujudkan Visi dan menjalankan Misinya, Perseroan membutuhkan suatu standar implementasi GCG yang
dapat dijadikan sebagai acuan dasar. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria yang akan dicapai dari berbagai aspek yang
terkait dengan implementasi GCG. Selain itu, penetapan standar implementasi juga bertujuan agar Perseroan mampu
meningkatkan kualitas implementasi GCG. Standar tersebut dirumuskan berdasarkan peraturan terkait, masukan dari
stakeholders, hasil assessment dan benchmarking.
Lingkup standar implementasi GCG Bank Bukopin mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016
tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang
Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
Standarpenilaianpelaksanaan GCG meliputi 11 (sebelas) aspek yaitu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite;
Penanganan Benturan Kepentingan;
Penerapan Fungsi Kepatuhan;
Penerapan Fungsi Audit Intern;
Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern;
Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure);
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal;
Rencana Strategis Bank.

Bank Bukopin juga menggunakan dasar Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
di tahun 2015 yang tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata
Kelola Perusahaan Terbuka sebagai standarpenerapan GCG, yaitu meliputi 5 (lima) aspek yang diturunkan kedalam 8
(delapan) prinsip dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi. Aspek-aspek dan prisip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:
Aspek 1.
Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-hak Pemegang Saham meliputi prinsipprinsip sebagai berikut:
1. Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan rekomendasi antara lain:
a. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun
tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan Pemegang Saham.
b. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.
c. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 tahun.
2. Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor dengan rekomendasi
antara lain:
a. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham atau investor.
b. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau
investor dalam Situs Web.
Aspek 2.
Fungsi dan Peran Dewan Komisaris meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris dengan rekomendasi antara lain:
a. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.
b. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan
pengalaman yang dibutuhkan.
2. Meningkatkan kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dengan rekomendasi antara lain:
a. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.
b. Kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan
Tahunan Perusahaan Terbuka.
c. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam
kejahatan keuangan.
d. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Remunerasi dan Nominasi menyusun kebijakan suksesi
dalam proses Nominasi anggota Direksi.
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Aspek 3.
Fungsi dan Peran Direksi meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi dengan rekomendasi antara lain:
a. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam
pengambilan keputusan.
b. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman
yang dibutuhkan.
c. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di
bidang akuntansi.
2. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas danTanggung Jawab Direksi dengan rekomendasi antara lain:
a. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Direksi.
b. Kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan
Perusahaan Terbuka.
c. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.
Aspek 4.
Partisipasi Pemangku Kepentingan meliputi prinsip meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi
Pemangku Kepentingan dengan rekomendasi antara lain:
a. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading.
b. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud.
c. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.
d. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.
e. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem whistleblowing.
f. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.
Aspek 5.
Keterbukaan Informasi meliputi prinsip meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi dengan rekomendasi antara lain:
a. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media
keterbukaan informasi.
b. Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan
Terbuka paling sedikit 5%, selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka
melalui pemegang saham utama dan pengendali.
12. Pengenalan Nasabah (Know Your Customer), Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan
Terorisme
Indonesia sudah pernah ditempatkan pada situasi public statement oleh Financial Action Task Force on Money Laundering
(FATF) yaitu termasuk dalam daftar negara yang dianggap tidak kooperatif terhadap pencegahan pencucian uang dan
pencegahan pendanaan terorisme. Tentunya hal ini berdampak pada iklim investasi di Indonesia selain juga Indonesia
menjadi sasaran penempatan dana-dana yang diduga berasal dari tindak kejahatan. Pemerintah saat ini serius menerapkan
program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan berkeinginan menjadi anggota FATF agar dapat
lebih berperan penting dalam berbagai hubungan bisnis dengan dunia Internasional yang sudah lebih dahulu menerapkan
mekanisme pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Know Your Customer Principles (Prinsip Mengenal Nasabah) adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas
nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Nasabah dalam
pengertian di sini adalah nasabah yang menggunakan jasa bank sebagaimana diatur dalam PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No.3/1/PBI/2001 tentang tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
(Know Your Customer Principles). Prinsip mengenal nasabah, tidak sekadar berarti mengenal nasabah secara harfiah tetapi
prinsip mengenal nasabah ini lebih menekankan kepada adanya informasi yang lebih menyeluruh di samping identitas
nasabah, yaitu hal-halyang berkaitan dengan profil dan karakter transaksi nasabah yang dilakukan melalui jasa perbankan.
Know Your Customer Principles merupakan salah satu elemen penting bagi Perseroan dalam mengantisipasi kejahatan
pencucian uang (Anti Money Laundering) dan pendanaan terorisme pada sektor keuangan/perbankan. Pesatnya
perkembangan produk, aktivitas dan teknologi informasi bank yang semakin kompleks dikhawatirkan dapat meningkatkan
peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan produk/jasa bank dalam membantu tindak
kejahatannya. Indonesia melakukan penyempuraan Prinsip Mengenal Nasabah pada tahun 2009 setelah mengadopsi
rekomendasi standar internasional yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force (FATF) sehingga terdapat penyesuaian
terminologi dari sebelumnya menggunakan terminologi “Know Your Customer” berubah menjadi “CDD/Customer Due
Diligence”
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Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan pada beberapa risiko yang dapat mengakibatkan kerugian baik materiil
maupun non materiil. Bahwa salah satu risiko yang mungkin dihadapi Perseroan adalah digunakannya atau dijadikannya
bank sebagai alat maupun sasaran dari kegiatan pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta
kekayaan yang merupakan hasil dari suatu kejahatan dan pendanaan terorisme. Oleh karenanya Perseroan telah
menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU & PPT) sebagai dasar acuan dan
panduan dalam melakukan setiap kegiatan bisnis dan operasional.
Sejalan dengan perkembangan transaksi keuangan perbankan maka Perseroan telah menerapkan program APU & PPT
dalam skala yang lebih luas dengan berpedoman pada Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang No.9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, Surat Edaran OJK
No.32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan pendanaan Terorisme di Sektor
Perbankan, Surat Edaran OJK No. 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme Di Sektor Pasar Modal, Peraturan Kepala PPATK, serta Perseroan telah melakukan pengkinian
kebijakan dan prosedur serta dukungan sistem informasi dalam rangka penerapan ketentuan perundang-undangan tersebut.
Perseroan telah memiliki Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU
dan PPT) melalui Surat Keputusan No. SKEP/1585/DIR/IX/2017.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan program Anti Pencucian Uang (APU) serta Pencegahan Pendanaan Terorisme
(PPT), selain memiliki Unit Kerja Anti Money Laundering (AML) Perseroan juga membentuk Unit Kerja Khusus (UKK) yang
berkedudukan pada masing-masing kantor cabang dan area yang memiliki fungsi analisis dan pelaporan kepada Unit kerja
AML kantor pusat. Adapun langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh Unit kerja AML untuk mendukung program tersebut
diantaranya adalah:
1. Melakukan review atas kebijakan internal Perseroan tentang Penerapan Program APU & PPT yang disesuaikan dengan
ketentuan regulator terkini yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017
tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penerapan Program
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan.
2. Melakukan review terhadap Pedoman Kerja Operasional yang terkait dengan penerapan Program APU & PPT dengan
melakukan penyesuaian berdasarkan kebijakan internal dan eksternal yang berlaku.
3. Membuat kebijakan kompleksitas usaha kantor cabang berdasarkan APU & PPT yang menampilkan tingkat risiko kantor
cabang atas ancaman tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
4. Mengelompokkan nasabah berdasarkan profil risiko melalui pendekatan Risk Based Approach (RBA).
5. Melakukan pemantauan terhadap aktivitas penerapan APU & PPT dan sebagai counterparty Pihak Penyidik dan
Regulator dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
6. Menyampaikan kewajiban pelaporan terkait Penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan
Terorisme (PPT) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Melakukan monitoring dan pelaporan program rencana dan perkembangan pengkinian data nasabah.
8. Mengembangkan aplikasi Sistem Anti Pencucian Uang (SAPU) untuk mempertajam analisa dan memenuhi kebutuhan
pelaporan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan terkini terkait APU dan PPT.
9. Peningkatan pemahaman (awareness) APU & PPT untuk karyawan/ti pada seluruh cabang/area melalui kegiatan
sosialisasi kepada karyawan secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan pemahaman mengenai
program APU dan PPT serta mengimplementasi di unit kerjanya.
13. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR)
Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, Perseroan memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan
tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa
keberhasilan Perseroan selama ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat. Oleh karenanya, sudah semestinya apabila
manfaat yang berasal dari keberhasilan Perseroan ini juga dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar
lingkungan kerja Perseroan. Komitmen Perseroan tersebut juga didorong oleh kenyataan bahwa kegiatan CSR merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik.
Sebagai suatu badan usaha yang bertanggung jawab, Perseroan tidak semata-mata hanya mencari keuntungan, namun juga
memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat lingkungan sekitarnya.Kegiatan
CSR yang diwujudkan oleh Perseroan memiliki pola yang berkesinambungan yang dirancang dalam jangka pendek,
menengah dan panjang sebagai bagian dari rencana pengembangan perusahaan.Program CSR yang berkesinambungan
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dalam jangka panjang, yang mencakup tiga bidang utama, yaitu pendidikan, kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial.
Kegiatan kesejahteraan sosial tidak hanya bersifat fisik, namun juga mencakup peningkatan kualitas hidup.
Rencana kegiatan CSR yang terkait dengan lingkunganhidup melekat pada kegiatan operasional terkait maupun
direncanakan secara khusus dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Kegiatan CSR yang melekat pada kegiatan operasional
seperti konsumsi energi penggunaan kendaraan operasional, penghematan kertas, pemeliharaan Mekanikal Elektrikal (ME)
dan lainnya ditetapkan melalui anggaran kegiatan terkait. Sedangkan rencana yang terkait dengan kegiatan sosial
kemasyarakatan ditetapkan dengan menggunakan anggaran khusus. Untuk tahun 2019, program CSR yang dijalankan
Perseroan meliputi bidang Pendidikan, Lingkungan, Agama, Sosial & Kemasyarakatan, Kesehatan, Kebudayaan,
Pemberdayaan Masyarakat, dan lainnya.
Realisasi program CSR pada tahun 2019 diantaranya dilakukan dalam bentuk:
• Program Bukopin Sehat, diisi dengan rangkaian kegiatan olah raga, pemeriksaan kesehatan dan donor darah dengan
melibatkan karyawan beserta keluarga dan warga sekitar.
• Pelaksanaan qurban bersama karyawan dan warga sekitar.
• Peringatan kegiatan Earth Hour.
• Pemberian bantuan ambulans di kampus-kampus.
• Pembangunan sarana perpustakaan, renovasi asrama di Ponpes Darus Saadah dan pembangunan sarana
pendidikan di SD sekitar Sentul.
• Pendampingan kegiatan belajar mengajar di ponpes Darus Saadah, Sentul.
• Pelaksanaan kegiatan literasi dan edukasi keuangan.
• Program tanggap bencana.
14. Teknologi Informasi
Sejalan dengan Visi Satuan Kerja Teknologi Informasi (SKTI) yaitu “menjadi mitra strategis dan bersinergi dengan seluruh
stakeholder yang menginspirasi kemajuan Bank melalui inovasi tanpa henti”, SKTI memposisikan diri sebagai mitra kerja
bisnis dimana SKTI menyelenggarakan layanan Teknologi dan Sistem Informasi dengan misi untuk memberikan solusi dan
menawarkan kapabilitas baru dalam rangka peningkatan kinerja Bank melalui penerapanTI yang berkualitas.
Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Perseroan melakukan langkah-langkah strategis, diantaranya mengimplementasikan
jasa perbankan menggunakan Sistem Teknologi Informasi (TI) secara real timeon-line kepada nasabah sejak tahun 1997.
Database Perseroan menyimpan data mengenai nasabah, simpanan, kredit, dan data buku besar (general ledger). Selain itu,
Perseroan memiliki database khusus untuk jasa perbankan yang lainnya. Infrastruktur TI Perseroan mendukung usaha Mikro,
Kecil, Menengah dan Koperasi, Komersial dan Konsumer melaluijaringan komunikasi yang terintegrasi.
Perseroan secara periodik mengevaluasi perangkat dan sistem serta melakukan upgrade atas fungsi perangkat tersebut.
Pada tahun 2011 Perseroan telah melakukan standarisasi dan peremajaan perangkat komunikasi/jaringan dalam rangka
meningkatkan network availability dan meningkatkan keamanan jaringan. Perseroan menggunakan paket perangkat lunak
yang dirancang khusus untuk industri perbankan yang dikembangkan secara inhouse untuk core banking system sedangkan
sebagian yang non core banking dikembangkan bekerjasama dengan Perusahaan TI ternama.
Middle Range Server digunakan sebagai mesin utama dan mesin cadangan serta PC Server Itanium sebagai perangkat keras
(server) untuk mengelola berbagai fungsi front office, middle office dan back office. Adapun untuk perangkat lunak (software),
Perseroan juga mengembangkan produk-produk teknologi informasi yang dikategorikan dalam Sistem Informasi Perbankan
(Core Banking System - Bukisys, Card Management, Cash Management, E-Channel & E-Payment) Business Intelegence
Solution (BIS), Sistem Informasi Kemitraan, Sistem Informasi Pendukung (HRIS, Aset Management, Work Flow), dan
Common Personal Productivity Tool. Dalam menjaga berjalannya layanan produk teknologi tersebut Perseroan didukung oleh
adanya fungsi Service Desk yang bekerja 24 jam dan 7 hari dalam satu minggu dalam mengelola insiden dan permintaan
layanan/fasilitas TI.
Sistem TI Perseroan telah terintegrasi dan tersentralisasi yang memungkinkan seluruh Kantor dapat melakukan akses
informasi secara onlinereal-time dan pada saat yang bersamaan membukukan transaksi terkini. Seluruh Kantor Cabang,
Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, payment point, gerai Bukopin Simpan Pinjam, gerai Swamitra dan ATM dihubungkan
dengan menggunakan jaringan komunikasi khusus ke Data Center Perseroan.
Sistem TI Perseroan dilindungi dengan standar perangkat keamanan teknologi, diantaranya firewalls, spam filtering, intrusion
detection system, intrusion prevention system, host security modules (encryption box) dan software antivirus. Sebagai bukti
pengakuan standar keamanan informasi, pada bulan Januari 2010 Perseroan memperoleh sertifikasi ISO 27001 2005
dibidang keamanan informasi dari Lembaga Sertifikasi Internasional (Bureau Veritas) dengan ruang lingkupBank-Wide IT
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Service Management by IT Strategy & Security Division and IT Support & Operation Division in Head Office’s Data Center
and in DRC Site yang berhasil dipertahankan. Pada tahun 2012, Perseroan melakukan resertifikasi dengan penambahan
ruang lingkup untuk IT Development Division.
Selain itu, sebagai bentuk pembuktian kualitas layanan TI terhadap nasabah, perseroan juga memperoleh sertifikasi ISO
20000:2011 dengan ruang lingkup layanan Tabungan dan Payment Point PLN. Atas pencapaian ini pada tahun 2012
Perseroan mendapat anugerah MURI sebagai bank pertama yang mendapatkan ISO 20000:2011 di Indonesia.
Perseroan juga memiliki Hot Backup Disaster Recovery Center (DRC) yang didirikan sejak tahun 2007 dan dihubungkan
secara mirror dengan Data Center. Selain itu Perseroan memiliki High Availability (HA) di Kantor Pusat. Dengan sistem
Backup bertingkat ini akan menjamin kelangsungan operasiPerseroan apabila terjadi gangguan pada mesin utama ataupun
gangguan jalur koneksi menuju Data Center. Perseroan memiliki Disaster Recovery Plan(DRP) yang telah teruji pada saat
terjadinya bencana tsunami di Aceh, gempa Padang dan bencana lainnya dimana Perseroan dapat segera beroperasi kembali
pasca bencana tersebut. Perseroan secara berkala melakukan evaluasi dan pengujian DRP.
Dalam rangka meningkatkan layanan Teknologi Informasi (TI) bagi nasabah dan user pengguna serta untuk memenuhi
Peraturan Bank Indonesia (PBI No. 9/15/PBI/2007) dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/30/DPNP tentang Penerapan
Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum. Perseroan melakukan reorganisasi
di lingkungan Satuan Kerja Teknologi Informasi (SKTI). Perseroan juga telah memiliki Kebijakan, Prosedur dan Standar yang
mengacu pada standar internasional best practice dibidang Tata Kelola TI yaitu ISO/IEC 20000:2011Information Technology
Service Management (ITSM), ISO/IEC 27001:2005Information Security Management System (ISMS), A Guide to The Project
Management Body of Knowledge (PMBOK) dan Control Objective for Information and Related Technologies (COBIT).
15. Hak Kekayaan Intelektual
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar pada Direktorat
Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa:
Hak Cipta
No.
1.

Jenis dan
Judul
Ciptaan
Logo
Bank
Bukopin

Masa Berlaku
50 tahun
pertama
diumumkan

sejak
kali

Tanggal
Pencatatan
30 November 2001

No. Pendaftaran
& Tanggal
Permohonan
021866
23 Maret 2001

Identitas
Pencipta
Perseroan
Gedung
Bank
Bukopin,
Jl.
M.T.
Haryono
Kav. 5051, Cikoko,
Pancoran,
Jakarta
Selatan.

Identitas
Pemegang Hak
Cipta
Perseroan,
Gedung
Bank
Bukopin, Jl. M.T.
Haryono Kav. 5051,
Cikoko,
Pancoran,
Jakarta Selatan.

Merek
No.
1.

Nama Merek
Bank Bukopin +
Logo

Kelas Barang
/ Jasa
Kelas 16

Tanggal
Penerimaan
14 Maret 2011
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No. Pendaftaran
IDM000255881

Identitas Pemegang
Hak Merek
Perseroan,
Gedung
Bank Bukopin, Jl. M.T.
Haryono Kav. 50-51,
Cikoko,
Pancoran,
Jakarta Selatan.

C. KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA
KONDISI MAKRO EKONOMI INDONESIA
Inflasi tetap terkendali pada level yang rendah dan stabil. Inflasi IHK pada Januari 2020 tercataT sebesar (0.39% (mtm). Secara
tahunan, inflasi IHK Januari 2020 tercataT 2,68% (yoy). Inflasi yang terkendali didorong oleh ekspektasi inflasi, termasuk dalam
menjaga pergerakan nilai tukar sesuai fundamentalnya. Peningkatan inflasi terjadi pada volatile food yang antara lain
disebabkan oleh gangguan produksi dan distribusi beberapa komoditas volatile food. Sementara itu, kelompok administered
prices mencatat deflasi yang didorng oleh penurunan harga Bahan Bakar Khusus (BBK) dan normalisasi tarif berbagai angkutan
pasca liburan akhir tahun. Bank Indonesia memperkirakan inflasi yang rendah akan berlanjut sehingga IHK 2020 dan 2021
berada di sekitar 3,1%. Ke depan, Bank Indonesia tetap konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi
kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna memastikan inflasi terjaga dalam kisaran sasaran
3,0% ± 1% pada 2020 dan 2021.
Penyesuaian aliran masuk modal asing di pasar keuangan domestik mulai menekan nilai tukar Rupiah. Pada Februari 2020,
nilai tukar Rupiah secara rerata mencatat depresiasi 0,38% dibandingkan dengan rerata level Januari 2020. Pelemahan
Rupiah ini sejalan dengan pelemahan mata uang negara peers yang dipicu oleh peningkatan ketidakpastian pasar keuangan
global. Pada 18 Maret 2020, pelemahan Rupiah masih berlanjut sebesar 5,18% secara rerata atau 5,72% secara point to
point dibandingkan Februari 2020. Pelemahan Rupiah tersebut didorong oleh ketidakpastian pasar keuangan global sehingga
memicu peningkatan perilaku risk-off investor global. Hal ini mendorong terjadinya penyesuaian aliran dana global dari negara
berkembang ke aset keuangan dan komoditas yang dianggap aman sehingga semakin menekan mata uang negara
berkembang, termasuk Indonesia. Pada Maret 2020, pelemahan nilai tukar Rupiah masih berlanjut seiring masih tingginya
sentimen di pasar keuangan global. Bank sentral terus berupaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar dengan meningkatkan
intensitas triple intervention agar nilai tukar Rupiah bergerak sesuai dengan fundamentalnya dan mengikuti mekanisme pasar,
yang dilakukan dengan mengoptimalkan strategi intervensi di pasar DNDF, pasar spot, dan pasar SBN guna meminimalkan
risiko peningkatan volatilitas nilai tukar Rupiah.
PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN DALAM NEGERI
Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, meskipun fungsi intermediasi perbankan menjadi perhatian. Stabilitas sistem
keuangan terjaga tercermin dari rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/ CAR) perbankan Desember 2019 yang tinggi
yakni 23,31%, dan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) yang tetap rendah yakni 2,53% (gross) atau 1,18%
(net). Kinerja korporasi go public yang tetap terjaga seiring kemampuan membayar yang cukup sehat juga menopang stabilitas
sistem keuangan. Namun demikian, pertumbuhan kredit masih belum kuat, tercermin dari angka pertumbuhan kredit yang
menurun dari 7,05% 9yoy) pada November 2019 menjadi sebesar 6,08% (yoy) pada Desember 2019. Pertumbuhan Dana
Pihak Ketiga (DPK) pada Desember 2019 tercatat sebesar 6,54% (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan
November 2019 sebesar 6,72% (yoy). Dengan mempertimbangkan perkembangan tersebut, pertumbuhan kredit perbankan
2020 diperkirakan sekitar 9-11% dan ditopan
Figur 1: Laba Operasional Bank Umum
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Figur 2: Giro, Tabungan dan Deposit 1 Bulan
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Figur 3: Kredit pada Pihak Ketiga Bank Umum
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Figur 4: Biaya Penyusutan/amortisasi Bank Umum
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Figur 5: Jumlah bank Berdasarkan Buku
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Figur 6: Nilai Aset Industri Perbankan Berdasarkan Buku (Rp Triliun)
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Laba Operasional bank umum menunjukkan penurunan dengan pertumbuhan 12,0% di tahun 2019 turun dibandingkan tahun
2018. Faktor pendukung penurunan laba operasional industri perbankan diantaranya memburuknya kualitas kredit perbankan
disertai penurunan suku bunga.
Kredit yang diberikan tumbuh menjadi Rp5.617 triliun. Kualitas kredit mengalami kenaikan di tahun 2019 dengan NPL gross
2,5%, lebih tinggi dari tahun 2018 dengan NPL gross 2,4%. Seiring dengan kondisi kredit, industri perbankan menurunkan
biaya penyusutan/amortisasi aset dari Rp102 triliun di tahun 2018 menjadi Rp96 triliun di tahun 2019. Biaya
penyusutan/amortisasi yang dimaksud adalah biaya penyusutan, amortisasi, kerugian penurunan nilai aset, penyisihan
penghapusan transaksi rekening administratif dan penyisihan kerugian risiko operasional.
1.

Prospek Usaha Perseroan

KREDIT
UMKM
Pengembangan bisnis UMKM akan difokuskan pada penyaluran kredit secara kolektif dengan mengutamakan pada kredit
dengan ATMR rendah, komitmen pada bisnis unggulan, perbaikan proses bisnis (menuju digitalisasi), perbaikan kualitas
kredit, pengoptimalan aktiva non produktif, dan meningkatkan efektif rate kredit. Disamping itu direktorat juga akan
mengembangkan bisnis mikro dan bisnis koperasi dengan mengadakan new model (relaunch Swamitra). Diharapkan strategi
ini dapat menjadi back bone pengkreditan UMKM.
Dalam upaya peningkatan bottom line bisnis berupa pencapaian profit, Direktorat UMKM akan mengembangkan bisnis yang
menghasilkan fee based income disamping interest base income. Produk unggulan yang akan dijadikan sebagai anchor
adalah Flexy Bill, Flexy Health, Flexy Gas, Invoice Financing, bank garansi dengan kontra bank garansi dan derivatifnya serta
structure finance yang menggabungkan lebih dari satu produk yang terdiri dari cash loan, non cash loan dan supply
chainmanagement.
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Konsumer
Sekalipun tengah dibayang-bayangi oleh kenaikan kebutuhan pokok masyarakat, kredit konsumer masih menunjukkan tren
yang positif walaupun mulai melambat. Namun mengingat bahwa kredit konsumer ini merupakan kebutuhan mendasar bagi
masyarakat seperti KPR dan kebutuhan lainnya maka kencenderungan pertumbuhannya masih akan cukup tinggi seiring
dengan kenaikan jumlah golongan menengah di Indonesia.
Pembuatan program khusus terkait dengan Kredit Pemilikan Rumah, Kredit Pemilikan Mobil, Kredit Serba Guna, dan Kartu
Kredit masih menjadi magnet tersendiri bagi pertumbuhan kredit konsumer ini yang didukung oleh pola hidup masyarakat
Indonesia yang cenderung konsumtif.
Kredit Komersial
Penyaluran kredit komersial fokus kepada pembangunan infrastruktur dan prasarana lainnya dari Pemerintah maupun
perusahaan swasta, seperti pembangunan pembangkit listrik, pembangunan pabrik, perumahan, kesehatan, pendidikan,
agribisnis, sarana akomodasi dan sebagainya.
Selain itu pembiayaan komersial juga difokuskan kepada perusahaan dengan konsep supply chain management dari
kontraktor, supplier dan distributor BUMN maupun Non BUMN seperti Flexi Bill PLN, Flexy Health, Flexy Gas, Invoice
Financing, project financing, bank garansi dan juga produk-produk trade finance seperti LC/SKBDN (eksport/import), UPAS
financing dalam upaya meningkatkan fee based income. Untuk Perusahaan swasta difokuskan kepada Perusahaan yang
memiliki kinerja yang baik dan dibuktikan dengan hasil penilaian (rating) dari Perusahaan pemeringkat.
DANA
Dengan adanya pengawasan yang ketat dari OJK mengenai penerapan dan pembatasan maksimal suku bunga simpanan,
Perseroan melihat peluang yang lebih sehat dari persaingan. Bank-bank di Indonesia secara bertahap akan mengurangi
strategi pricing sebagai senjata utama dan beralih menjadi persaingan yang berbasis layanan. Dengan seluruh infrastruktur
layanan yang dimiliki, Perseroan optimis bahwa potensi simpanan masyarakat akan tumbuh sesuai dengan yang diharapkan.
Potensi nasabah kelas menengah yang diperkirakan mencapai separuh dari jumlah nasabah perbankan dan terus tumbuh
rata-rata 10%-15% juga menjadi acuan bahwa masih ada potensi yang bisa dimaksimalkan melalui produk dan layanan yang
terintegrasi.Tumbuhnya industri keuangan non perbankan seperti asuransi dan asset management untuk menggarap potensi
nasabah kelas menengah juga menjadi salah satu indikator bahwa potensi simpanan masyarakat masih terus berkembang.
FEE BASED INCOME
Bank telah memiliki produk-produk fee based yang cukup komprehensif dan kompetitif. Untuk itu pada tahun 2020, Bank
fokus pada komersialisasi produk eksisting, memperkuat posisi bank dalam pembayaran listrik dan peningkatan penjualan
fee based non-core. Produk FBI seperti Flexy Bill, Flexy Gas, Flexy Health dan Invoice Financing masih menjadi produk
unggulan, disisi lain penjualan fee based income non-core akan terus digiatkan seperti bank garansi, wealth management,
bank kustodi, wali amanat, forex, serta layanan public service non PLN, dan lain-lain. Pengembangan fee based non core
terus dikembangkan untuk menurunkan ketergantungan pada beberapa produk FBI tertentu. Untuk meningkatkan daya saing
di industri perbankan, Bank berkomitmen untuk terus mengembangkan pelayanan terbaik bagi nasabah, meningkatkan
Service Level Agreement (SLA) dan kecepatan proses, serta memberikan solusi terbaik bagi nasabah. Hal ini dicapai melalui
penguatan bisnis proses dan digitalisasi proses internal.
2.

Tingkat Kesehatan Bank

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat
Kesehatan Bank Umum dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk – based bankrating), Tingkat kesehatan Bank
tercermin dari hasil penilaian kondisi Perseroan yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank yang dapat dilihat dari
peringkat akhir hasil penilaian.
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menggunakan pendekatan risiko (Risk – based bank rating) yang mencakup empat
faktor yaitu:
a.
b.
c.
d.

Profil Risiko,
Good Corporate Governance (GCG),
Rentabilitas (Earnings),
Permodalan (Capital).
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Pada tahun 2019 (posisi Juni 2019), Perseroan telah melakukan self assessment Tingkat Kesehatan Bank dengan hasil
Peringkat “Komposit 2 (PK-2)” yang mencerminkan kondisi Perseroan yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu
menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN,
PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA
SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN,
PROFITABILITAS, LUKIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN
INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU
KONDISI KEUANGAN MASA DATANG.
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IX.

EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya untuk masing-masing periode
di bawah ini. Posisi ekuitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 diambil dari
laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan
2018 yang tercantum dalam Prospektus ini telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (“RSM
Indonesia”), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (”IAPI”),
dengan opini audit tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal tentang kondisi ekonomi karena dampak
pandemi virus corona dan paragraf hal-hal lain. Laporan audit RSM Indonesia tersebut ditandatangani oleh Dedy Sukrisnadi
(Rekan pada RSM Indonesia dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0645).

Keterangan
Ekuitas
Ekuitas yang Dapat DiatribusikanKepada Pemilik Entitas Induk
Modal ditempatkan dan disetor penuh
Tambahan modal disetor
Surplus revaluasi aset
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas surat-surat berharga
dalam kelompok tersedia untuk dijual - setelah pajaktangguhan
Saldo laba
Telah ditentukan penggunaannya
Belum ditentukan penggunaannya
Kepentingan non-pengendali
Jumlah ekuitas
*)disajikan kembali

(dalam miliaran Rupiah)
31 Desember
2019
2018
1.376
2.924
1.369

1.376
2.924
1.369

13

(42)

3.201
22
8.905

2.945
22
8.594

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan material yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian terakhir
sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas V (”PUT V”) dalam rangka menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu (“HMETD”) kepada para pemegang saham Perseroan atas 4.660.763.499 (empat miliar enam ratus enam puluh juta
tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah)
per saham yang akan ditawarkan melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”).
HMETD akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
pada tanggal 13 Juli 2020 dimana setiap pemilik 5 (lima) saham lama Perseroan akan memperoleh 2 (dua) HMETD. Setiap
1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham Kelas B dengan membayar harga pelaksanaan sebesar
Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) per saham dengan asumsi seluruh HMETD dilaksanakan untuk membeli saham
maka Perseroan akan memperoleh dana Rp838.937.429.820,- (delapan ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tiga
puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh Rupiah).
Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek kepada Ketua OJK pada tanggal 30 Desember 2019
dengan Surat No. 21131/DIR/XII/2019 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menawarkan sebesar 4.660.763.499
(empat miliar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham
dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp180,- (seratus delapan
puluh Rupiah) yang dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.
Dengan asumsi PUT V atas sebesar 4.660.763.499 (empat miliar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga
ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham dengan
harga penawaran Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham dan seluruh pemegang saham menggunakan
haknya, maka proforma ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:
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(dalam miliar Rupiah)

Keterangan

Posisi Ekuitas menurut Laporan
Keuangan pada tanggal 31
Desember 2019
Perubahan Ekuitas seandainya PUT
V sejumlah sebesar
4.660.763.499 saham terjadi
pada tanggal 31 Desember 2019
dengan Nilai Nominal Rp100 dan
Harga Pelaksanaan Rp180,(seratus delapan puluh Rupiah)
per saham setelah dikurangi
estimasi biaya penawaran umum
terbatas yang ditanggung
Perseroan
Proforma Ekuitas pada tanggal 31
Desember 2019 setelah PUT V
dan peningkatan modal
ditempatkan dan disetor dengan
nilai nominal Rp100,- (seratus
Rupiah) setiap saham

Keuntungan
yang belum
direalisasi
Tambahan
atas surat-surat
Modal
Surplus
Modal
berharga
Ditempatkan
Revaluasi
Ditempatkan
dalam kelompok
dan Disetor
Aset
dan Disetor
tersedia
untuk dijual setelah pajak
tangguhan
1.376
2.924
1.369
13
466

373

1.842

3.297

1.369
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13

Saldo
Laba

3.201

3.201

Kepentingan
NonJumlah Ekuitas
pengendali

22

22

8.905

9.744

X.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh termasuk saham baru dalam rangka PUT V ini
mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal yang satu dengan yang lain, termasuk hak atas dividen.
Pembayaran dividen dilakukan berdasarkan pada laba positif tahun buku 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, dan 2016 dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi Direksi dan Dewan
Komisaris. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, apabila Perseroan membukukan laba bersih pada setiap
tahun buku, maka Perseroan dapat membagikan dividen kepada Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Direksi
dan Dewan Komisaris dengan persetujuan RUPS. Perseroan tidak menjamin dapat membagikan dividen kepada pemegang
saham setiap tahun.
Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam
satu tahun dengan kisaran 30-50%, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dalam tahun yang
bersangkutan, tingkat kesehatan Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengurangi hak dari Rapat
Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Berikut ini riwayat pembayaran dividen Perseroan setelah Penawaran Saham Perdana Perseroan:
DAFTAR PERINCIAN PEMBAGIAN CASH DIVIDEN TUNAI TAHUN 2006 -2019
KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
No.

Tahun Buku

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Jumlah
(Rp Miliar)
126
187
111
181
172
221
249
279
217
288
326
-

Persentase
(%)
40,00
50,00
30,00
50,00
35,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
-

Dividen per Saham
(Rp)
22,4
32,8
19,4
30,1
27,7
27,8
31,3
30,7
23,9
31,7
35,9
-

Tanggal Pembayaran
29 Juni 2007
1 Juli 2008
6 Juli 2009
1 Juni 2010
4 Juli 2011
4 Juli 2012
24 Juli 2013
4 Juli 2014
1 Juli 2015
1 Juni 2016
9 Juni 2017
-

Dengan memperhatikan kebutuhan modal dan pengembangan bisnis Perseroan di masa mendatang, serta sesuai dengan
persetujuan pemegang saham melalui RUPS, Perseroan tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2017, 2018 dan 2019,
sebagaimana tertuang pada Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada Akta No. 21 tanggal 22 Mei 2018, Akta
No. 14 tanggal 22 Mei 2019, dan Akta No. 06 tanggal 18 Juni 2020.
Dividen yang diterima oleh pemegang saham non Warga Negara Indonesia (WNI) akan dikenakan pajak sesuai dengan
peraturan yang berlaku di Indonesia.
Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam
satu tahun dengan kisaran 30-50%, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dalam tahun yang
bersangkutan, tingkat kesehatan Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengurangi hak dari Rapat
Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan dari pihak ketiga dalam rangka pembagian
dividen yang dilakukan oleh Perseroan.

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) dari pihak ketiga
dalam rangka pembagian dividen yang dilakukan oleh Entitas Anak, dengan catatan bahwa:
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-

Bufin harus meminta persetujuan kreditur untuk membagikan dividen lebih dari 50% (lima puluh persen) dari laba bersih
Bufin untuk setiap tahun buku berjalan.

Lebih lanjut berdasarkan keterangan Bufin, negative covenant perjanjian-perjanjian tersebut tidak merugikan pemegang
saham Bufin karena sudah sesuai dengan kebijakan pembagian dividen Bufin yang memang tidak melebihi 50% dari laba
bersih Bufin. Untuk rujukannya, pembagian dividen Bufin dalam 2 (dua) tahun terakhir (yang tertuang dalam RUPS Tahunan
Bufin untuk tahun tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut:
I.

Pembagian dividen saham sebanyak 50% dari laba bersih Bufin tahun 2015 sesuai hasil keputusan RUPS Tahunan
Bufin untuk tahun buku 2015.
Yang dituangkan dalam Akta No. 190 tanggal 17 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Otty Hari Chandra Ubayani, S.H.,
Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0061947 tanggal 28 Juni 2016.

II.

Pembagian dividen saham sebanyak 40% dari laba bersih Bufin tahun 2016 sesuai hasil keputusan RUPS Tahunan
Bufin untuk tahun buku 2016.
Yang dituangkan dalam Akta No. 230 tanggal 14 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Otty Hari Chandra Ubayani,
S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0163195 tanggal 16 Agustus 2017: yang
menyetujui pembagian dividen saham sebanyak 40% dari laba bersih Bufin tahun 2016 sesuai hasil keputusan RUPS
Tahunan Bufin untuk tahun buku 2016.

III. Pembagian dividen saham sebanyak 40% dari laba bersih Bufin tahun 2017 sesuai hasil keputusan RUPS Tahunan
Bufin untuk tahun buku 2017.
Yang dituangkan dalam Akta No.270 tanggal 26 September 2018, yang dibuat dihadapan Otty Hari Chandra
Ubayani,S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Bufin menetapkan pembagian dividen saham kepada para pemegang saham
sebesar Rp1.200 atau 240 lembar saham, dimana jumlah lembar saham yang diperoleh Bank adalah sebanyak 240
lembar saham. Pada tanggal 26 September 2018, Bank telah menambah kepemilikannya pada Bufin dengan biaya
perolehan sebesar Rp50.000. Kepemilikan Bank pada Bufin sebesar 97,03% setelah pembagian dividen saham dan
tambahan penyertaan sebesar Rp50.000.
IV. Pembagian dividen saham sebanyak 40% dari laba bersih Bufin tahun 2018 sesuai hasil keputusan RUPS Tahunan
Bufin untuk tahun buku 2018.
Yang dituangkan dalam Akta No. 10 tanggal 30 September 2019, yang dibuat dihadapan Oktaviani Kusuma
Anggraini,S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta. Bufin menetapkan pembagian dividen saham kepada para pemegang saham
sebesar Rp1.400 atau 280 lembar saham, dimana jumlah lembar saham yang diperoleh Bank adalah sebanyak 280
lembar saham. Pada bulan Desember 2019 Bank telah menambah kepemilikannya pada Bufin dengan biaya perolehan
sebesar Rp1.400. Kepemilikan Bank pada Bufin sebesar 97,03% setelah pembagian dividen saham dan tambahan
penyertaan sebesar Rp1.400.
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XI.

PERPAJAKAN

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berupa dividen merupakan objek pemotongan pajak penghasilan yang
dipotong dari jumlah brutonya oleh pihak yang wajib membayarkan, sesuai dengan peraturan perpajakan sebagai berikut:
1.

Sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final apabila penerima dividen adalah Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
(Pasal 17 ayat (2c) UU Pajak Pengahasilan No. 36 Tahun 2008).

2.

Sebesar 15% (lima belas persen) apabila penerima dividen adalah Wajib Pajak dalam negeri selain wajib pajak orang
pribadi (firma, perseroan komanditer, perusahaan terbuka, yayasan dan organisasi sejenis, dan sebagainya). 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% (tiga puluh persen ) dari penerimaan brutonya
(Pasal 23 ayat (1) huruf a dan ayat (1a) UU Penghasilan No. 36 Tahun 2008).
Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 pada ayat (1) UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008,
tidak dilakukan atas dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam negeri dengan kriteria sebagai berikut:
a. Dividen yang dibayar kepada bank yang berdudukan di Indonesia;
b. Dividen atau bagian keuntungan yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri,
koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari pernyertaan modal pada badan usaha
yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat:
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 dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut;
c. Dividen dari saham perseroan terbatas dan tercatat di Bursa Efek Indonesia yang dibayarkan kepada dana pensiun
yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.

3.

Sebesar 20% (dua puluh persen) 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 P3B dengan Indonesia, dan
memenuhi syarat sesuai Pasal 26 UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun
1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat
Jendral Pajak No.: SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan PPh atas Penghasilan dari
Transaksi Penjualan Saham di BEI menetapkan sebagi berikut:
1. Atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak
Penghasilan sebesar 0.1 % (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran
Pajak Penghasilan yang terhutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek 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 seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana.

3.

Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing
pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan
di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metode pembayaran berdasarkan 0.5% Pajak
Penghasilan yang bersifat final, maka perhitungan pajak penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif pajak Penghasilan
yang berlaku umum sesuai Pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.42/1993 tentang Pajak Penghasilan atas bukti HMETD,
apabila Pemegang Saham menjual bukti HMETD, maka hasil penjualan tersebut adalah penghasilan yang merupakan Objek
Pajak Penghasilan. Penghasilan dari penjualan bukti HMETD yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri,
selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan di Indonesia apabila bukti HMETD dibeli
dan dibayar oleh orang pribadi penduduk Indonesia atau mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia, badan yang didirikan
atau berkedudukan di Indonesia, dan bentuk usaha tetap.
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Atas transaksi penjualan saham di Indonesia dikenakan bea meterai sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Pemenuhan Perpajakan Perseroan
Per 31 Desember 2019, utang pajak Perseroan sebagai berikut:
(Dalam miliar rupiah)
Saldo
1

Keterangan
Pajak Penghasilan Pasal 29
Pajak Penghasilan Lainnya:
Pasal 25
Pasal 23 dan 4 ayat (2)
Pasal 21
PPN
Lain-lain
Jumlah

82
1
2
2
89
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XII.

KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA DAN CALON PENGENDALI
PERSEROAN

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pembeli Siaga Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Bank Bukopin Tbk tanggal 29 Juni 2020 (“Perjanjian Pembeli Siaga”) yang dibuat dan
ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan Pembeli Siaga telah disepakati hal-hal sebagai berikut:
Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT V ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisa Saham
Baru akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan
pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam sertifikat HMETD secara proporsional dengan ketentuan:
(i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh
saham yang ditawarkan dalam PUT V ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi; (ii) bila jumlah
seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang
ditawarkan dalam PUT V 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. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan,
masih terdapat sisa saham, maka berdasarkan Perjanjian Pembeli Siaga, maka KB Kookmin Bank Co., Ltd sebagai Pembeli
Siaga wajib membeli sisa saham tersebut hingga terserap habis. Rencana KB Kookmin Bank Co., Ltd untuk melaksanakan
1.025.200.000 (satu miliar dua puluh lima juta dua ratus ribu) HMETD yang akan diperoleh berdasarkan porsi kepemilikannya
dalam PUT V ini dan mengambil bagian atas sisa Saham Baru setelah alokasi pemesanan saham tambahan, dalam
kedudukannya sebagai pembeli siaga, pada harga pelaksanaan sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) per saham
adalah dalam rangka pengambilalihan Perseroan untuk memiliki sampai dengan 67% seluruh saham yang akan diterbitkan
Perseroan secara bertahap melalui serangkaian transaksi, dimana PUT V merupakan salah satu dari serangkaian transaksi
pengambilalihan Perseroan tersebut.
Keterangan Tentang Pembeli Siaga dan Calon Pengendali Perseroan
KB KOOKMIN BANK CO. LTD
Alamat
Gukjegeumyung-ro 8-gil 26, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea.
Bidang Usaha
Kegiatan usaha KB Kookmin Bank adalah bergerak dalam bidang usaha Perbankan. KB Kookmin Bank merupakan anak
perusahaan dari KB Financial Group.
Status Badan Hukum
Suatu perusahaan yang didirikan secara sah dan tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Korea.
Susunan Pengurus dan Pengawas
Hur Yin
Joo Jae Seong
Lee, Jae Keun
Lim, Seung Tae
Kwon, Sook Kyu
An, Gang Hyeon
Seog, Sung Hun
Yoo, Yong Keun

:
:
:
:
:
:
:
:

President & CEO
Executive Director
Senior Executive VP
Non-executive Director
Non-executive Director
Non-executive Director
Non-executive Director
Non-executive Director
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Struktur Permodalan
Berikut susunan pemegang saham KB per 31 Maret 2020:
Pemegang Saham
KBFG
Total

Hubungan
Pemegang Saham
Terbesar

Tipe Saham
Saham biasa dengan hak suara

Jumlah Saham

(%)

404.379.116

100,00

404.379.116

100,00

Penerima Manfaat
KB Financial Group.
Sumber Dana yang Digunakan oleh Pembeli Siaga
Dana yang digunakan oleh Pembeli Siaga berasal dari kas internal Pembeli Siaga yang telah ditempatkan dalam rekening
penampungan Perseroan.
Sifat Hubungan Afiliasi dengan Perseroan
Pembeli Siaga merupakan Pemegang Saham Utama Perseroan saat ini.
Porsi yang Akan Diambil
Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham, maka berdasarkan Perjanjian Pembeli
Siaga, Pembeli Siaga wajib membeli seluruh sisa saham porsi tersebut. Dengan mengambilbagian sisa saham tersebut,
diharapkan hal tersebut dapat membantu likuiditas Perseroan sesuai dengan saran OJK.
Persyaratan Penting dari Perjanjian Pembeli Siaga
Kewajiban Pembeli Siaga berdasarkan Perjanjian Pembeli Siaga untuk melaksanakan dan menyelesaikan pengambilan
bagian atas sisa HMETD, setelah alokasi pemesanan saham tambahan, adalah bersyarat pada ketentuan sebagai berikut:
(1)
(2)
(3)
(4)

Diperoleh semua persetujuan yang relevan (termasuk dari regulator) yang diperlukan oleh Pembeli Siaga untuk
melaksanakan transaksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembeli Siaga;
diterima oleh Pembeli Siaga dari Perseroan atas suatu salinan berita acara rapat RUPSLB yang menyetujui PUT V;
diterima oleh Pembeli Siaga dari Perseroan atas suatu salinan Pernyataan Efektif; dan
tidak terjadi Keadaan Kahar sebelum dan pada tanggal Pernyataan Efektif, dan untuk tujuan ini, “Keadaan kahar”
berarti terjadinya satu atau lebih dari keadaan berikut:
(a)
penghentian sementara atau pembatasan perdagangan efek di BEI;
(b)
penurunan 20% (dua puluh persen) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEI selama 10 (sepuluh) hari
berturut-turut yang menyebabkan dampak negatif terhadap PUT V;
(c)
terjadi gangguan yang signifikan terhadap sistem kliring dan penyelesaian di KSEI selama 5 (lima) hari
berturut-turut;
(d)
terjadi suatu perperangan atau peningkatan permusuhan atau tindakan terorisme yang melibatkan Republik
Indonesia, setiap deklarasi perang oleh atau terhadap Pemerintah Republik Indonesia, bencana, darurat,
wabah penyakit, banjir, gempa bumi, ledakan atau kebakaran yang menyebabkan atau yang dapat
menyebabkan atau akan menyebabkan kerugian material yang merugikan untuk melaksanakan PUT V atau
akan menghalangi pelaksanaan Perjanjian Pembeli Siaga secara material;
(e)
setiap perubahan pada kondisi politik, ekonomi, pasar modal atau moneter di Republik Indonesia atau dampak
suatu peraturan terkait valuta asing yang dapat berdampak negatif terhadap PUT V;
(f)
penurunan peringkat instrumen utang Pemerintah Republik Indonesia yang menyebabkan “negative outlook”;
atau
(g)
deklarasi penangguhan di sektor perbankan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Persetujuan dari Pihak yang Berwenang
Kewajiban Pembeli Siaga untuk melaksanakan transaksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembeli Siaga akan tunduk
pada diperolehnya semua persetujuan yang relevan (termasuk dari regulator) yang diperlukan oleh Pembeli Siaga untuk
melaksanakan transaksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
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XIII.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam PUT V ini adalah sebagai berikut:
1.

Akuntan Publik

:

KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia)
Plaza ASIA, Level. 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190
Indonesia
Nama rekan : Dedy Sukrisnadi
No. STTD
: STTD.AP-233/PM.22/2018
Tanggal STTD : 6 Februari 2018
Asosiasi profesi: IAPI
Standar profesi: Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Perseroan menunjuk Akuntan Publik KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &
Rekan (RSM Indonesia) berdasarkan Surat Penunjukan No. 20790/DKP/XII/2019
tanggal 19 Desember 2019.
Tugas pokok akuntan publik adalah untuk 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 bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan
pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan
pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.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 konsolidasian secara
keseluruhan.

2.

Konsultan Hukum

:

AYMP (Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners)
Generali Tower, Penthouse Floor
Gran Rubina Business Park at Rasuna Epicentrum
Jl. HR Rasuna Said
Jakarta 12940, Indonesia
Nama rekan
Nomor STTD
Tanggal STTD
Nomor HKHPM

: M. Arie Armand, S.H., LL.M
: STTD.KH-219/PM.2/2018
: 4 Oktober 2018
: 200717

Pedoman Kerja: Pedoman Kerja yang digunakan oleh Konsultan Hukum
mengikuti ketentuan yang diatur dalam Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar
Modal.
Perseroan menunjuk Konsultan Hukum AYMP, berdasarkan Surat Penunjukan
No. 16502/DIR/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019.
Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum selaku profesi penunjang dalam rangka
PUT V ini adalah memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam
rangka PUT V yang didasarkan pada pemeriksaan dari segi hukum dan penelitian
dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada
mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu
sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian
yang telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari segi Hukum yang menjadi dasar
dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta
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guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut
segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah
sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna
melaksanakan prinsip keterbukaan.
3.

Notaris

:

Kantor Notaris Dr. Yurisa Martanti, SH., MH.
Jl. Matahari 1, blok i 3, No. 34
Jakarta, 13440
Nomor STTD
: STTD.N-104/PM.2/2018
Tanggal STTD : 25 Mei 2018
No. Keanggotaan Asosiasi : 0000419660603
Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
Perseroan menunjuk Kantor Notaris Dr. Yurisa Martanti, SH., MH. berdasarkan
Surat Penunjukan No. 16501/DIR/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019..
Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka PUT V ini
antara lain menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka PUT V,
diantaranya membuat akta-akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Perseroan dan Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUT V, sesuai dengan
peraturan jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

4.

Biro Administrasi Efek

:

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28
Jakarta 10120
Perseroan menunjuk Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom berdasarkan
Surat Penunjukan No. 16500/DIR/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019.
Ruang lingkup tugas Biro Administrasi Efek (BAE) dalam PUT V ini antara lain
menyusun Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) yang berhak atas Hak
Memesan Efek Terlebih dahulu (HMETD), mencetak sertifikat bukti HMETD dan
mendepositkan HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), menerima permohonan pelaksanaan
HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan
tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses
penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan, melaksanakan proses
penerbitan saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk elektronik serta
mendepositkan ke dalam penitipan kolektif di KSEI dan menyediakan data
transfer pengambilan uang pemesanan pembelian saham.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Rangka PUT V ini menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan
afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
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XIV.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Dalam rangka PUT V ini diterbitkan berdasarkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Perseroan telah menunjuk PT Datindo
Entrycom sebagai Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PUT V ini, sebagaimana termuat dalam Akta
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas V PT Bank
Bukopin Tbk No. 12 tanggal 13 Desember 2019, addendum Akta No. 13 tanggal 22 Januari 2020, dan addendum Akta No. 09
tanggal 29 April 2020 ketiganya dibuat dihadapan Dr. Yurisa Martanti, SH., MH., Notaris di Jakarta.
PEMESAN YANG BERHAK
Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 10 Juli 2020 pukul 16.00 WIB
berhak untuk mengajukan pemesanan pembelian saham baru dalam rangka PUT ini dengan ketentuan bahwa setiap pemilik
5 (lima) saham lama Perseroan akan memperoleh 2 (dua) HMETD. Setiap 1 (satu) saham dengan membayar harga
pelaksanaan sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan
pemesanan pembelian saham.
Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian saham baru adalah:
1.
2.

Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara
sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan
HMETD.

Pemesanan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan
hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.
Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham
yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan
belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir
pencatatan di dalam Daftar Pemegang Saham yaitu tanggal 10 Juli 2020.
PROSEDUR PENDISTRIBUSIAN HMETD, PELAKSANAAN HMETD DAN PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN
A.

PEMEGANG SAHAM YANG SAHAMNYA DALAM PENITIPAN KOLEKTIF KSEI
1.

PENDISTRIBUSIAN HMETD, FORMULIR-FORMULIR DAN PROSPEKTUS
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 Daftar Pemegang Saham yang berhak
atas HMETD, yaitu tanggal 10 Juli 2020 pada pukul 16.00 WIB. Prospektus, dan Formulir Pemesanan Pembelian
Saham Tambahan dapat diunduh pada website Perseroan www.bukopin.co.id.

2.

PROSEDUR PENDAFTARAN/PELAKSANAAN HMETD
Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020.
Prosedur pelaksanaan:
Para pemegang HMETD dalam penitipan Kolektif 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 C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan,
Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan
tersebut.
Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening
efek dan rekening dana pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.
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Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang
melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank
Perseroan.
Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Biro Administrasi Efek 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 hasil pelaksanaan akan
didistribusikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan
dana pembayaran telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan.
3.

PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN
Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau Pembeli/Pemegang HMETD yang telah melaksanakan
HMETDnya, dapat memesan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah saham lama
yang dimiliki dengan mengisi kolom Pemesanan Tambahan dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham
Tambahan (FPPS Tambahan) yang dapat di-unduh dalam situs website Perseroan yakni www.bukopin.co.id.
FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkapp dan ditandatangani wajib disi dan dikirimkan melalui e-mail ke
DM.BPKP@datindo.com, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
Scan Copy 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).
Scan Copy FPE yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Perusahaan
Sekuritas/Bank Kustodian tempat dimana pemesan saham tambahan membuka rekening efek.
Scan Copy bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari
bank tempat menyetorkan pembayaran.
Scan Copy KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan
perubahannya yang terakhir dan lampiran susunan Direksi/Pengurus terbaru (bagi lembaga/Badan Hukum
Scan Copy POA/Surat Kuasa bila dikuasakan dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi
dan Penerima Kuasa
Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank
Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 29 Juli 2020, dalam keadaan baik (in good funds). Pemesanan yang
tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

B.

PEMEGANG SAHAM YANG SAHAMNYA DALAM BENTUK WARKAT ATAU TIDAK DIMASUKKAN DALAM
PENITIPAN KOLEKTIF KSEI
1. PENDISTRIBUSIAN HMETD, FORMULIR-FORMULIR DAN PROSPEKTUS
Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, para pemegang
Saham dapat memperoleh Sertifikat Bukti HMETD dengan mengajukan permohonan melalui e-mail ke
DM.BBKP@datindo.com dengan informasi sebagai berikut
a) Nama Pemegang Saham
b) Copy Indentitas Pemegang Saham
Nomor KTP bagi pemegang saham Perorangan WNI, atau
Nomor Paspor bagi pemegang saham Perorangan WNA
Akta anggaran dasar bagi pemegang saham Badan Usaha Indonesia
Dokumen Pendaftaran bagi pemegang saham Badan Usaha Asing
c) Jumlah kepemilikan saham Perseroan
Sertifikat Bukti HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui balasan dari e-mail pemegang saham
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Perseroan menerima e-mail pemberitahuan akan partisipasi
pemegang saham tersebut diatas.
Prospektus, dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dapat diunduh pada website Perseroan
www.bukopin.co.id.
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2. PROSEDUR PENDAFTARAN/PELAKSANAAN HMETD
Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020.
Prosedur pelaksanaan :
Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus
mengirimkan dokumen-dokumen ke DM.BBKP@datindo.com, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
a)
b)
c)
d)

Scan copy Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
Scan copy bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari
bank tempat menyetorkan pembayaran;
Scan copy KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan
perubahannya yang terakhir dan lampiran susunan Direksi/Pengurus terbaru (bagi lembaga/Badan Hukum);
Apabila pemegang HMETD menghendaki saham hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka
permohonan pelaksanaan harus dilengkapi dengan Scan Copy Formulir Penyetoran Efek (FPE) yang dapat.
diperoleh di Perusahaan Sekuritas/Bank Kustodian dan telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh
Perusahaan Sekuritas/Bank Kustodian tempat dimana pemesan membuka rekening efek.
- Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menghendaki saham hasil
pelaksanaan dalam bentuk elektronik akan dikenakan biaya konversi. yang harus dibayar dan ditanggung
sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan sebesar Rp. 1,- (satu rupiah) per
saham dengan biaya minimum sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) dan maksimum Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ditambah dengan PPN sebesar 10%. Biaya tersebut wajib di transfer
ke rekening:
PT Bank Ganesha Tbk
Atas Nama: PT Datindo Entrycom
No. Rekening: 0001.2.00401.4
-

3.

Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan
dalam bentuk elektronik ke sub rekening efek atas nama pemegang saham sebagaimana tercantum pada
FPE. Saham hasil pelaksanaan akan didistribusikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah
permohonan pelaksanaan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan
baik (in good funds) di rekening Perseroan.

PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau Pembeli/Pemegang HMETD yang telah melaksanakan
HMETD-nya, dapat memesan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah saham lama
yang dimiliki dengan mengisi kolom Pemesanan Tambahan dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham
Tambahan (FPPS Tambahan) yang dapat di-unduh dalam situs website Perseroan yakni www.bukopin.co.id
FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan ditandatangani wajib dikirimkan melalui e-mail ke
DM.BPKP@datindo.com, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
Scan copy FPE yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Perusahaan
Sekuritas/Bank Kustodian tempat dimana pemesan saham tambahan membuka rekening efek.
Scan copy bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari
bank tempat menyetorkan pembayaran.
Scan copy KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan
perubahannya yang terakhir dan lampiran susunan Direksi/Pengurus terbaru (bagi lembaga/Badan Hukum
Scan copy POA/Surat Kuasa bila dikuasakan dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi
dan Penerima Kuasa
Pembayaran atas pemesanan saham tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada
rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 29 Juli 2020, dalam keadaan baik (in good funds).
Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan
pemesanan
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PENJATAHAN PEMESANAN TAMBAHAN
Penjatahan Pemesanan Tambahan akan dilakukan pada tanggal 30 Juli 2020 dengan ketentuan sebagai berikut :
a.

Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham
yang ditawarkan dalam PUT ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi.

b.

Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh yang
ditawarkan dalam PMHMETD ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan
diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional berdasarkan jumlah dari HMETD yang telah dilaksanakan oleh
masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

Proses Penjatahan Pemesanan Tambahan akan memenuhi Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh
Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus, Peraturan IX.A.7 tentang Pemesanan dan
Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, dan POJK 32/2015.
PERSYARATAN PEMBAYARAN
Pembayaran Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PUT harus dibayar penuh (in good funds) dalam mata uang
Rupiah secara tunai atau cek, atau bilyet giro, atau pemindahbukuan (transfer) pada saat mengajukan pemesanan dengan
mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan Pembayaran tersebut dapat disetor ke
rekening:
Kantor Pusat PT Bank Bukopin Tbk.
Atas Nama: Penawaran Umum Terbatas V
No. Rekening: 2060799019
Semua cek dan wesel Bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel Bank
tersebut ditolak oleh Bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan dianggap batal. Bila pembayaran
dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet/giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal
penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan
tersebut di atas.
Untuk pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus
diterima dengan baik (in good funds) dalam rekening Perseroan paling lambat tanggal 29 Juli 2020.
Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PUT V ini menjadi beban pemesan.
Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.
BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM
Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham HMETD akan menyampaikan
melalui e-mail pemegang HMETD Scan copy bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani
kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham HMETD untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada
saat mengambil Saham HMETD.
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.
PEMBATALAN PEMESANAN SAHAM
Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan
persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan
pengumuman penjatahan atas pesanan.
Pembatalan pemesanan saham tersebut diantaranya dapat disebabkan oleh:
•
•

Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham
yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus;
Tidak terpenuhinya persyarayan pembayaran;
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•

Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN
Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham HMETD 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 Perseroan atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh
Perseroan akan dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2020 atau selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal
penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020 tidak akan disertai bunga.
Pengembalian uang pemesanan saham yang melampaui 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan atau setelah tanggal
diumumkannya pembatalan PUT berdasarkan bukti pembayaran oleh Perseroan akan disertai bunga yang diperhitungkan
mulai hari kerja kedua setelah Tanggal Penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PUT sampai dengan
tanggal pengembalian uang.
Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang
dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan
tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan
pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang
pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama
bank dan nomor rekening bank.
Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham tersebut adalah sama dengan bunga deposito 3
bulan yang berlaku di Perseroan, yang dihitung dengan membagi jumlah hari keterlambatan dengan 365 dan mengalikannya
dengan tingkat bunga. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham
apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu
yang ditentukan.
Bagi pemesan saham dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI maka pengembalian uang
pemesanan akan dilakukan oleh KSEI ke Rekening Dana Nasabah (RDN) atas nama yang bersangkutan.
PENYERAHAN SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD DAN PENGKREDITAN KE REKENING EFEK
Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan 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 Perseroan. Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang
HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD akan dikirimkan konfirmasi melalui e-mail pemegang saham dan
pada waktunya setelah berakhirnya PSBB di wilayah DKI Jakarta dapat mengambil SKS atau saham dalam bentuk warkat di
kantor BAE Perseroan, dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen–dokumen sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.

Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau
Fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir (bagi Lembaga/Badan Hukum) dan susunan Direksi dan
Dewan Komisaris atau Pengurus yang masih berlaku;
Asli surat kuasa (bagi Lembaga/Badan Hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu
Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa;
Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham.

Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam
penitipan kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.
ALOKASI TERHADAP HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN
Jika saham-saham yang ditawarkan dalam HMETD ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang HMETD, maka
sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan telah melakukan
pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD, secara proposional sesuai dengan HMETD yang
telah dilaksanakan. Jika setelah dilakukannya pembelian sisa saham sebagaimana dimaksud masih terdapat sisa saham,
maka seluruh sisa saham tersebut akan dilaksanakan oleh Pembeli Siaga.
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XV.

PENYEBARLUASAN
PEMBELIAN SAHAM

PROSPEKTUS

DAN

FORMULIR

PEMESANAN

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 selambatlambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS PMHMETD, yaitu tanggal 10 Juli 2020. Prospektus
dan petunjuk pelaksanaan tersedia di BAE Perseroan.

2.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan
menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham dan dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan
dan formulir lainnya mulai tanggal 14 Juli 2020 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah
(KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada
BAE Perseroan.
Biro Administrasi Efek
PT DATINDO ENTRYCOM
Jl. Hayam Wuruk No. 28
Jakarta 102120
Telepon: (021) 3508077
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Kantor Pusat:
Jl. MT Haryono Kav. 50-51
Jakarta 12770, Indonesia
Telepon : (021) 798 8266
Faksimili : (021) 798 0625
Situs
: www.bukopin.co.id
E-mail : investor.relations@bukopin.co.id

