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PENAWARAN UMUM
Penawaran Umum Berkelanjutan dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan
memenuhi ketentuan dalam POJK No.36/2014, sebagai berikut:
i. Penawaran Umum Berkelanjutan akan dilaksanakan dalam periode
2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan penerbitan
Obligasi tahap terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada
ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif;
ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun;
iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun
terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka
penawaran umum berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh
Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan No.189/DIR/2018
tanggal 22 Maret 2018 dan Surat Pernyataan Akuntan No.N20180322001/
DC2/LLS/2018 tanggal 22 Maret 2018, keduanya menyatakan bahwa
Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun
terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka
Penawaran Umum Berkelanjutan. Gagal Bayar berarti kondisi dimana
Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur
pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima
persen) dari modal disetor;
iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat
teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk
dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki
oleh perusahaan pemeringkat efek.
Sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi, Perseroan telah
memperoleh persetujuan atas penerbitan atau produk atau aktivitas baru
dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat No.S-55/PB.33/2018 tanggal
12 April 2018 perihal Persetujuan Penerbitan Obligasi Subordinasi
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018, dimana pada prinsipnya Otoritas Jasa
Keuangan tidak berkeberatan atas rencana penerbitan obligasi dimaksud
dan telah mencatat rencana tersebut dalam administrasi pengawasan
Otoritas Jasa Keuangan. Lebih lanjut, berdasarkan surat tersebut,
pencatatan Obligasi Subordinasi sebagai komponen modal pelengkap
Perseroan hanya dapat dipertimbangkan apabila Obligasi Subordinasi telah
efektif direalisasikan Perseroan, dan oleh karenanya, Perseroan diwajibkan
untuk menyampaikan permohonan mengenai pencatatan modal pelengkap
tersebut pada waktunya kepada Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu,
Perseroan juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi penerbitan
Obligasi Subordinasi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan
Obligasi Subordinasi sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan
Modal Inti.
NAMA OBLIGASI SUBORDINASI
Nama Obligasi Subordinasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum
Berkelanjutan ini adalah “Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Central
Asia Tahap I Tahun 2018”.
JENIS OBLIGASI SUBORDINASI
Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo
Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI
sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi.
Obligasi Subordinasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan
Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang
Obligasi Subordinasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat
Jumbo Obligasi Subordinasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan
Obligasi Subordinasi bagi Pemegang Obligasi Subordinasi adalah Konfirmasi
Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
Obligasi Subordinasi diterbitkan dalam mata uang Rupiah.
HARGA PENAWARAN
100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi Subordinasi.
JUMLAH POKOK OBLIGASI SUBORDINASI, BUNGA OBLIGASI
SUBORDINASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI SUBORDINASI
Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang diterbitkan adalah sebanyakbanyaknya sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah), yang
terdiri dari:
Seri A : Jumlah Obligasi Subordinasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar
Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●]
persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Subordinasi Seri A adalah
7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi
Subordinasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat
tanggal jatuh tempo.
Seri B : Jumlah Obligasi Subordinasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar
Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●]
persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Subordinasi Seri B adalah
10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran
Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada
saat tanggal jatuh tempo.
Seri C : Jumlah Obligasi Subordinasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar
Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●]
persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Subordinasi Seri C adalah
12 (dua belas) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran
Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada
saat tanggal jatuh tempo.
Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak
Tanggal Emisi, tanpa opsi percepatan pembayaran Bunga Obligasi
Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan dibayarkan pada
tanggal 5 Oktober 2018 sedangkan Bunga Obligasi Subordinasi terakhir
sekaligus jatuh tempo Obligasi Subordinasi akan dibayarkan pada tanggal
5 Juli 2025 untuk Obligasi Subordinasi Seri A, tanggal 5 Juli 2028 untuk
Obligasi Seri B dan tanggal 5 Juli 2030 untuk Obligasi Subordinasi Seri C.
Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi jatuh pada hari
yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi Subordinasi dibayar pada Hari
Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.
Tingkat Bunga Obligasi Subordinasi merupakan persentase per tahun dari
nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat
dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari
Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Obligasi
Subordinasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok
Obligasi Subordinasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh
Pemegang Obligasi Subordinasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo
Obligasi Subordinasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
SATUAN PEMINDAHBUKUAN
Satuan pemindahbukuan Obligasi Subordinasi adalah senilai Rp1 (satu
Rupiah) atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi
Subordinasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam
RUPOS.
SATUAN PERDAGANGAN
Perdagangan Obligasi Subordinasi dilakukan di Bursa Efek dengan syaratsyarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa
Efek. Satuan perdagangan Obligasi Subordinasi di Bursa Efek dilakukan
dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau
dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau
perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.
JAMINAN
Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, termasuk
tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan
tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau lembaga penjaminan lainnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti
ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No.11/POJK.03/2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan
Modal Minimum Bank Umum dan merupakan kewajiban Perseroan yang
disubordinasi, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI SUBORDINASI
Sesuai dengan POJK No.7/2017 dan Peraturan No.IX.C.11, dalam rangka
penerbitan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil
pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari Pefindo untuk periode
13 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019 sesuai dengan suratnya
No.RC-305/PEF-DIR/III/2018 tanggal 14 Maret 2018, dengan peringkat:
AA (double A)
id
Perusahaan pemeringkat dalam penawaran umum ini merupakan pihak
tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung
sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi yang
diterbitkan setiap tahun selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas,
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan No.IX.C.11.
DANA PELUNASAN OBLIGASI SUBORDINASI (SINKING FUND)
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok
Obligasi Subordinasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan
penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan
dana emisi.
HAK SENIORITAS ATAS UTANG
Hak tagih sehubungan dengan Obligasi Subordinasi menempati peringkat
paripassu tanpa preferensi di antara para pemegang Obligasi Subordinasi
atau kreditur lain (jika ada) yang memegang kewajiban pembayaran
Perseroan yang disubordinasi, yang berdasarkan syarat-syaratnya
menempati peringkat hak pembayaran yang sama dengan Obligasi
Subordinasi tetapi memiliki prioritas hak tagih yang tidak lebih rendah dari
pada hak tagih semua kelompok pemegang saham Perseroan.
KEPEMILIKAN OBLIGASI SUBORDINASI DAN PEMBELIAN KEMBALI
Selama masa berlakunya, Obligasi Subordinasi tidak dapat dibeli oleh
Perseroan dan/atau Entitas Anak. Selain itu, Obligasi Subordinasi juga tidak
memiliki fitur opsi beli (call option) dan tidak memiliki fitur step up.
HAK PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI
Pemegang Obligasi Subordinasi memiliki hak-hak sebagai berikut:
1) Menerima pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran
Bunga Obligasi Subordinasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui
KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi
Subordinasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi
yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi adalah dengan harga
yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang tertulis pada
Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi
pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi.
2) Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak atas Bunga Obligasi
Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali
ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3) Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
Subordinasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi,
Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang senilai Bunga Obligasi
Subordinasi atau Pokok Obligasi Subordinasi yang wajib dibayarkan, maka
Perseroan harus membayar denda sebesar 1% per tahun di atas Bunga
Obligasi Subordinasi atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut
dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran
Bunga Obligasi Subordinasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi
Subordinasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya.
Denda yang dibayar oleh Perseroan sebagai hak Pemegang Obligasi
Subordinasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi
secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi Subordinasi yang
dimilikinya.
4) Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun secara bersamasama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% dari jumlah Obligasi
Subordinasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi Subordinasi
yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan dapat mengajukan permintaan tertulis
kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPOS dengan melampirkan
asli Konfirmasi Tertulis. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara
yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya Konfirmasi Tertulis
tersebut, Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi
Subordinasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat
akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Subordinasi yang tercantum
dalam Konfirmasi Tertulis tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI
tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara
tertulis dari Wali Amanat.
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PROSPEKTUS RINGKAS
INFORMASI DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK
INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI
OJK. PROSPEKTUS RINGKAS INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI
TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KE OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN
UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI
KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.
OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN
ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN
MELANGGAR HUKUM.
PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN
YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PT BANK CENTRAL ASIA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SUBORDINASI BERTANGGUNG JAWAB
SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM
DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT BANK CENTRAL ASIA TBK
Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang usaha jasa perbankan.

Kantor Pusat:
Per 31 Desember 2017, Perseroan memiliki 136 Kantor Cabang Utama,
856 Kantor Cabang Pembantu, 243 Kantor Kas, 17 Kas Mobil,
Menara BCA – Grand Indonesia, Lantai 20
20 Kantor Fungsional, 2 kantor perwakilan (representation office) di luar
Jl. M.H. Thamrin No.1, Jakarta 10310
negeri yaitu di Singapura dan Hong Kong, dan 17.658 Jaringan ATM
Telepon: (021) 23588000 Faksimili: (021) 23588339
Situs internet: www.bca.co.id
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK CENTRAL ASIA
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)
Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK CENTRAL ASIA TAHAP I TAHUN 2018
DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
(“OBLIGASI SUBORDINASI”)
Obligasi Subordinasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu Obligasi Subordinasi Seri A, Seri B dan Seri C yang masing-masing ditawarkan sebesar 100%
(seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi
yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Obligasi Subordinasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat
untuk memilih Seri Obligasi Subordinasi yang dikehendaki sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Obligasi Subordinasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen)
per tahun. Jangka waktu Obligasi Subordinasi Seri A adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Subordinasi
dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri B : Jumlah Obligasi Subordinasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●]
persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Subordinasi Seri B adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi
Subordinasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri C : Jumlah Obligasi Subordinasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●]
persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Subordinasi Seri C adalah 12 (dua belas) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi
Subordinasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, tanpa opsi percepatan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi.
Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 5 Oktober 2018 sedangkan Bunga Obligasi Subordinasi terakhir sekaligus jatuh
tempo Obligasi Subordinasi akan dibayarkan pada tanggal 5 Juli 2025 untuk Obligasi Subordinasi Seri A, tanggal 5 Juli 2028 untuk Obligasi Subordinasi
Seri B, dan tanggal 5 Juli 2030 untuk Obligasi Subordinasi Seri C.
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Central Asia Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS, TERMASUK TIDAK DIJAMIN OLEH NEGARA REPUBLIK
INDONESIA ATAU PIHAK KETIGA LAINNYA DAN TIDAK DIMASUKKAN DALAM PROGRAM PENJAMINAN BANK YANG DILAKSANAKAN
OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) ATAU LEMBAGA PENJAMINAN LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKU DAN MENGIKUTI KETENTUAN PASAL 19 AYAT (1) HURUF F PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.11/
POJK.03/2016 SEBAGAIMANA DIUBAH SEBAGIAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.34/POJK.03/2016 TENTANG
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM DAN MERUPAKAN KEWAJIBAN PERSEROAN YANG DISUBORDINASI SESUAI
DENGAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN.
HAK TAGIH SEHUBUNGAN DENGAN OBLIGASI SUBORDINASI MENEMPATI PERINGKAT PARIPASSU TANPA PREFERENSI DI ANTARA
PARA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI ATAU KREDITUR LAIN (JIKA ADA) YANG MEMEGANG KEWAJIBAN PEMBAYARAN
PERSEROAN YANG DISUBORDINASI, YANG BERDASARKAN SYARAT-SYARATNYA MENEMPATI PERINGKAT HAK PEMBAYARAN YANG
SAMA DENGAN OBLIGASI SUBORDINASI TETAPI MEMILIKI PRIORITAS HAK TAGIH YANG TIDAK LEBIH RENDAH DARI PADA HAK TAGIH
SEMUA KELOMPOK PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI SUBORDINASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN
DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
Dalam rangka penerbitan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia, yaitu:
AA (double A)
id
Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab I Prospektus.
OBLIGASI SUBORDINASI INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA
PENAWARAN OBLIGASI SUBORDINASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN TERBAIK (BEST EFFORT)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SUBORDINASI:

PT BCA SEKURITAS (Terafiliasi)
WALI AMANAT:
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO OPERASIONAL YAITU RISIKO AKIBAT TIDAK MEMADAINYA
DAN/ATAU TIDAK BERFUNGSINYA PROSES INTERNAL, KESALAHAN MANUSIA, KEGAGALAN SISTEM, DAN/ATAU ADANYA KEJADIANKEJADIAN EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI OPERASIONAL PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI
PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.
RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH (i) OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DI
WRITE DOWN TANPA KOMPENSASI APABILA OJK MENETAPKAN BAHWA PERSEROAN BERPOTENSI TERGANGGU KELANGSUNGAN
USAHANYA (POINT OF NON-VIABILITY) SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 19 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.11/
POJK.03/2016 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.34/POJK.03/2016 TENTANG KEWAJIBAN
PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM, (ii) PENANGGUHAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI PADA
PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI, (iii) TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM
INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2018
5) Setiap Obligasi Subordinasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak
mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPOS. Dengan demikian setiap
Pemegang Obligasi Subordinasi dalam RUPOS mempunyai hak untuk
mengeluarkan suara sejumlah Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.
SIFAT-SIFAT KHUSUS OBLIGASI SUBORDINASI
Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini merupakan pemenuhan
kewajiban Perseroan berdasarkan Peraturan OJK No.14/POJK.03/2017
tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) Bagi Bank Sistemik, dimana bank
yang telah ditetapkan sebagai Bank Sistemik wajib memiliki instrumen utang
atau investasi yang memiliki karakteristik modal. Perseroan telah ditetapkan
sebagai salah satu Bank Sistemik oleh OJK. Obligasi Subordinasi juga
diterbitkan dengan tujuan untuk diperlakukan sebagai Modal Pelengkap
(Tier 2) Perseroan oleh OJK sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam peraturan tentang modal pelengkap untuk bank umum
yang pada saat ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/
POJK.03/2016 (“POJK No.11/2016”) sebagaimana diubah dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2016 (“POJK No.34/2016”) tentang
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
Dalam kondisi Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha, maka berlaku
ketentuan atas Obligasi Subordinasi sebagai berikut:
i) Sesuai dengan POJK No.11/2016 sebagaimana telah diubah dengan
POJK No.34/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/
SEOJK.03/2016 tanggal 21 Juni 2016 tentang Fitur Konversi Menjadi
Saham Biasa Atau Write Down terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan
dan Modal Pelengkap (“SE OJK No.20/2016”), dalam hal terjadi kondisi
dimana OJK menetapkan Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan
Perseroan memenuhi kondisi yang menyebabkan (trigger event) maka
Perseroan akan melakukan Write Down tanpa kompensasi atas Obligasi
Subordinasi dengan tunduk kepada syarat dan ketentuan sebagaimana
diatur dalam SE OJK No.20/2016.
ii) Write Down terhadap Modal Pelengkap (Tier 2) dapat dilakukan secara
proporsional, parsial atau keseluruhan dengan persetujuan OJK.
iii) Kondisi yang menyebabkan (trigger event) Modal Pelengkap (Tier 2)
harus dilakukan Write Down, yaitu dalam hal:
(a) rasio modal inti utama (Common Equity Tier 1/CET 1) lebih rendah atau
sama dengan 5,125% (lima koma seratus dua puluh lima persen) dari
aset tertimbang menurut risiko (ATMR) baik secara individu maupun
konsolidasian dengan Entitas Anak; dan/atau
(b) terdapat rencana dari otoritas yang berwenang untuk melakukan
penyertaan modal kepada Perseroan yang dinilai berpotensi terganggu
kelangsungan usahanya; dan
(c) terdapat perintah dari OJK untuk melakukan Write Down.
Dalam hal telah terjadi Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha, OJK
berhak dan berwenang untuk memerintahkan Perseroan melakukan Write
Down dan Perseroan akan melakukan Write Down yang tidak dapat ditarik
kembali, tanpa memerlukan persetujuan dari Pemegang Obligasi Subordinasi
atau tanpa menyelenggarakan dan tanpa memerlukan persetujuan RUPOS.
Setelah Perseroan menerima pemberitahuan tertulis dari OJK atas Peristiwa
Terganggu Kelangsungan Usaha, Perseroan melalui Wali Amanat wajib
untuk sesegera mungkin setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari
OJK tersebut memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi Subordinasi
dan perusahaan pemeringkat sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuanketentuan Obligasi Subordinasi.
Termasuk dalam mekanisme Write Down adalah pengurangan nilai kewajiban
(Pokok Obligasi Subordinasi), dan/atau pengurangan sebagian atau seluruh
Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang
Obligasi Subordinasi.
Dalam hal Perseroan melakukan Write Down, maka jumlah kewajiban yang
dikurangi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi yang dikurangi sebagian
atau seluruhnya tersebut akan hilang dan Pemegang Obligasi Subordinasi
menjadi tidak berhak untuk menuntut suatu pembayaran apapun atas Pokok
Obligasi Subordinasi, Bunga Obligasi Subordinasi atau jumlah lainnya atas
setiap Obligasi Subordinasi yang telah dilakukan Write Down, dan sejak
tanggal dilakukannya Write Down, akan menghilangkan hak dari para
Pemegang Obligasi Subordinasi dalam kondisi atau proses likuidasi dan
para Pemegang Obligasi Subordinasi dianggap telah mengesampingkan
haknya untuk menerima dan menuntut dari Perseroan sehubungan dengan
pembayaran jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang setara dengan nilai
Obligasi Subordinasi yang telah dilakukan Write Down, dan pembayaran
rutin lainnya terkait dengan Obligasi Subordinasi yang telah dilakukan Write
Down, dan Pemegang Obligasi Subordinasi menerima segala kerugian yang
mungkin dideritanya akibat dilakukannya Write Down tersebut.
Terjadinya Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan pelaksanaan Write
Down tidak dapat dianggap termasuk sebagai terjadinya kondisi kelalaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan.
Apabila ketentuan-ketentuan mengenai kriteria Peristiwa Terganggu
Kelangsungan Usaha dan pelaksanaan Write Down ditentukan lain oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan di
kemudian hari, maka Perseroan dan Wali Amanat menyetujui bahwa
ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru tersebut akan langsung
berlaku bagi penentuan kriteria Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha
dalam Perjanjian Perwaliamanatan, walaupun Perjanjian Perwaliamanatan
belum diubah dan akan sesegera mungkin, tanpa memerlukan persetujuan
dari Pemegang Obligasi Subordinasi atau persetujuan RUPOS, melakukan
perubahan pada Perjanjian Perwaliamanatan untuk disesuaikan dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku tersebut.
Obligasi Subordinasi tidak memiliki fitur pembayaran dividen atau imbal hasil
yang sensitif terhadap risiko kredit.
CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI SUBORDINASI
DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI
Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan pembayaran Bunga Obligasi
Subordinasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama
Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur
dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi
melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran
masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal
pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan
dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM
Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini merupakan pemenuhan
kewajiban Perseroan berdasarkan POJK No.14/2017 dimana bank yang
telah ditetapkan sebagai Bank Sistemik wajib memiliki instrumen utang
atau investasi yang memiliki karakteristik modal. Perseroan telah ditetapkan
sebagai salah satu Bank Sistemik oleh OJK. Selain itu, Penawaran Umum
Obligasi Subordinasi ini ditujukan untuk memperkuat struktur permodalan
dengan diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap (Tier 2) sesuai POJK
No.11/2016 serta untuk meningkatkan struktur penghimpunan dana jangka
panjang.
Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi setelah dikurangi biayabiaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk pengembangan
usaha terutama pemberian kredit.
Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi yang
belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam
instrumen keuangan yang aman dan likuid.

FAKTOR RISIKO
Berikut ini merupakan risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi Perseroan
dan telah disusun sesuai dengan bobot tertinggi hingga terendah dari
dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan dimulai dari risiko
utama yakni sebagai berikut:
A. Risiko Usaha yang Berkaitan dengan Perseroan
1. Risiko operasional
2. Risiko kredit
3. Risiko likuiditas
4. Risiko pasar
5. Risiko stratejik
6. Risiko hukum
7. Risiko reputasi
8. Risiko kepatuhan
9. Risiko transaksi intra-grup
10.Risiko asuransi
B. Risiko bagi Investor
1. Risiko gagal bayar yang disebabkan oleh kegagalan Perseroan untuk
memenuhi kewajibannya dalam pembayaran bunga dan/atau Pokok
Obligasi Subordinasi pada waktu yang telah ditetapkan.
2. Risiko tidak likuidnya Obligasi Subordinasi yang ditawarkan pada
penawaran umum ini, yang antara lain disebabkan karena tujuan
pembelian Obligasi Subordinasi investor sebagai investasi jangka
panjang.
3. Risiko yang dihadapi apabila terjadi peristiwa yang mengakibatkan
kondisi Perseroan berpotensi terganggu kelangsung usahanya (point
of non viability) sebagaimana dimaksud dalam SE OJK No.20/2016,
yaitu dilakukannya Write Down tanpa kompensasi atas Obligasi
Subordinasi yang dimiliki oleh investor.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan
di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan
dan Entitas Anak pada tanggal dan untuk tahun - tahun yang berakhir
pada 31 Desember 2017 dan 2016 beserta catatan atas laporan keuangan
konsolidasian tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.
Calon investor juga harus membaca Bab V Prospektus mengenai Analisis
dan Pembahasan oleh Manajemen.
Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan auditan
posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal
31 Desember 2017 dan 2016 dan laporan auditan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain konsolidasian dan laporan auditan arus kas konsolidasian
Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta catatan atas laporan keuangan
konsolidasian tersebut, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal
dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, yang terdapat
di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja,
Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers)
berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa
modifikasian dalam laporannya tanggal 19 April 2018 yang ditandatangani
oleh Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA. dengan paragraf penjelasan
tentang Perseroan menerbitkan kembali laporan keuangannya pada tanggal
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 komparatif
pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2016 sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Central Asia Tahun 2018 dan
untuk menyesuaikan dengan peraturan pasar modal. Laporan keuangan
tersebut menyajikan informasi keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang
berakhir 31 Desember 2016 yang diaudit oleh akuntan publik lain seperti
yang dinyatakan dalam laporan auditor independen tertanggal 14 Februari
2017, dan menyatakan opini tanpa modifikasian pada laporan tersebut.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada
tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, telah
diaudit oleh KAP Siddharta, Widjaja & Rekan (firma anggota KPMG
International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan
opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 14 Februari 2017 yang
ditandatangani oleh Kusumaningsih Angkawijaya, CPA. Laporan keuangan
konsolidasian dan laporan audit terkait yang telah diaudit ini tidak terdapat di
dalam Prospektus ini namun tercantum di www.idx.co.id.

DATA LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
Keterangan
2017
2016
Jumlah aset
750.319.671
676.738.753
Jumlah liabilitas
614.940.262
560.556.687
Dana syirkah temporer
3.977.715
3.467.007
Jumlah ekuitas
131.401.694
112.715.059
DATA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
LAIN KONSOLIDASIAN
(dalam jutaan Rupiah)
Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember
Keterangan
2017
2016
Pendapatan bunga dan syariah – bersih
41.826.474
40.079.090
Pendapatan provisi dan komisi – bersih
10.385.838
9.400.699
Jumlah pendapatan operasional
56.981.683
53.779.420
Laba sebelum pajak penghasilan
29.158.743
25.839.200
Laba bersih
23.321.150
20.632.281
Laba komprehensif
24.075.741
27.404.745
RASIO KEUANGAN
Rasio di bawah ini merupakan rasio keuangan Perseroan sebagai induk
perusahaan:
Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember
Keterangan
2017
2016
Rasio kecukupan modal (CAR)(1)
23,1%
21,9%
Aset Produktif
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif
bermasalah terhadap total aset produktif dan aset
0,9%
0,8%
non produktif
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset
2,1%
2,3%
keuangan terhadap aset produktif
NPL – gross (2)
1,5%
1,3%
NPL – net
0,4%
0,3%
Profitabilitas
Tingkat pengembalian atas aset (ROA) (3)
3,9%
4,0%
Tingkat pengembalian atas ekuitas (ROE) (4)
19,2%
20,5%
Marjin bunga bersih (NIM)(5)
6,2%
6,8%
Biaya operasional terhadap pendapatan operasional
58,6%
60,4%
(BOPO)
Likuiditas
Rasio kredit terhadap pendanaan (loan to funding
78,2%
77,1%
ratio - LFR) (6)
Giro Wajib Minimum
Rupiah
7,0%
7,3%
Valuta asing
8,5%
8,5%
Posisi Devisa Neto
0,5%
0,2%
Keterangan:
(1) Rasio CAR memperhitungkan risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar sesuai
dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009 yang
kemudian digantikan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2016
tanggal 14 Juli 2016 mengenai Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk
Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID); dan dihitung
sesuai dengan POJK No.11/2016.
(2) Dihitung dari total kredit bermasalah (kurang lancar, diragukan, macet) dibagi total kredit.
(3) Dihitung dari laba (rugi) sebelum pajak dibagi dengan rata-rata total aset.
(4) Dihitung dari laba (rugi) setelah pajak dibagi dengan rata-rata modal Tier 1.
(5) Dihitung dari pendapatan (beban) bunga bersih dibagi dengan rata-rata aset produktif.
(6) Dihitung dari total kredit pihak ketiga dibagi dengan dana pihak ketiga dan surat berharga
yang diterbitkan yang memenuhi persyaratan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan untuk
memperoleh sumber pendanaan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
1. Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Konsolidasian
Pendapatan Bunga dan Syariah
Pada tahun 2017 Pendapatan Bunga dan Syariah meningkat 6,6% atau
Rp3,3 triliun mencapai Rp53,8 triliun didukung oleh pertumbuhan aset
produktif. Pendapatan Bunga dari portofolio kredit memberikan kontribusi
terbesar, yaitu 74,4% terhadap total Pendapatan Bunga. Sementara itu,
peningkatan penempatan pada pos efek-efek memberikan kontribusi dalam
mengoptimalkan Pendapatan Bunga di tengah moderasi pertumbuhan kredit.
Pendapatan Bunga Kredit
Pendapatan Bunga dari portofolio kredit meningkat 2,9% menjadi Rp40,0
triliun pada tahun 2017. Rendahnya pertumbuhan Pendapatan Bunga
tersebut disebabkan oleh moderasi laju pertumbuhan kredit serta penurunan
suku bunga kredit yang terjadi di hampir semua segmen. Imbal hasil
portofolio kredit tercatat sebesar 9,4% pada tahun 2017, turun 80 basis point
dibandingkan 10,2% pada tahun sebelumnya.
Pendapatan Bunga dari Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank-bank
Lain
Pada tahun 2017, Pendapatan Bunga dari Penempatan pada Bank Indonesia
dan Bank-bank Lain meningkat 7,2% menjadi Rp874 miliar, didukung oleh
imbal hasil yang lebih tinggi. Imbal hasil pos tersebut tercatat 3,5% pada
tahun 2017, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 3,2%.
Pendapatan Bunga dari Efek-efek
Pendapatan Bunga dari Efek-efek tumbuh signifikan 26,2% menjadi Rp8,6
triliun pada tahun 2017, terutama berasal dari Pendapatan Bunga Obligasi
Pemerintah dan Efek-efek yang Dibeli dengan Janji dijual Kembali. Sejalan
dengan peningkatan volume maupun kenaikan imbal hasil yang diterima,
Pendapatan Bunga Obligasi Pemerintah meningkat 37,5% menjadi Rp4,5
triliun pada tahun 2017. Sementara itu, Pendapatan Bunga dari Efek-efek
yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali tercatat sebesar Rp1,5 triliun pada
tahun 2017, naik 78,3% didukung oleh meningkatnya aktivitas pembelian
instrumen tersebut.
Pendapatan Bunga dari Pembiayaan Konsumen dan Investasi Sewa
Pembiayaan (Leasing)
Pendapatan Bunga dari Pembiayaan Konsumen dan Investasi Sewa
Pembiayaan (Leasing) meningkat 6,0% menjadi Rp3,1 triliun, yang sebagian
besar merupakan Pendapatan Bunga Pembiayaan Konsumen dari BCA
Finance, Entitas Anak yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan
bermotor roda empat. Sementara itu Investasi Sewa Pembiayaan merupakan
pembiayaan atas pembelian alat-alat berat seperti traktor untuk keperluan
usaha.
Pendapatan Bunga Lainnya
Pada tahun 2017, Pendapatan Bunga Lainnya meningkat 18,7% menjadi
Rp1,2 triliun pada tahun 2017. Dalam pos tersebut, terdapat bagi hasil Syariah
yang tumbuh 15,9% menjadi Rp497 miliar sejalan dengan meningkatnya
portofolio pembiayaan Syariah.
Imbal hasil aset produktif Perseroan pada tahun 2017 tercatat pada level
7,9%, lebih rendah dibandingkan 8,5% pada tahun 2016, sejalan dengan
tren penurunan suku bunga terutama pada portofolio kredit. Sejak tahun
2016, Perseroan melakukan penyesuaian suku bunga di semua segmen
kredit sejalan dengan kondisi penurunan suku bunga perbankan maupun
ketatnya kompetisi antar bank. Untuk mempertahankan profitabilitas, langkah
penyesuaian suku bunga kredit diimbangi dengan penurunan suku bunga
deposito dan tabungan.
Imbal hasil keseluruhan portofolio kredit Perseroan tercatat sebesar 9,4%
pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 10,2%. Sementara
itu, imbal hasil Efek-efek Perseroan relatif stabil pada level 5,7%. Imbal
hasil Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank-bank Lain yang diperoleh
Perseroan tercatat sebesar 3,5% pada tahun 2017, meningkat dibandingkan
3,2% pada tahun 2016.
Beban Bunga dan Syariah
Pada tahun 2017, Grup BCA mencatat kenaikan Beban Bunga dan Syariah
sebesar 15,4% menjadi Rp11,9 triliun dibandingkan dengan tahun 2016 yang
sebesar Rp10,3 triliun. Beban Bunga yang lebih tinggi tersebut terutama
disebabkan oleh kenaikan suku bunga deposito sejak akhir tahun 2016 –
meskipun kemudian mulai diturunkan kembali mulai pertengahan tahun
2017 – yang memicu pertumbuhan dana deposito. Beban Bunga deposito
tumbuh signifikan 23,9% menjadi Rp6,3 triliun pada tahun 2017. Sementara
itu, Beban Bunga dari dana giro dan tabungan tercatat sebesar Rp3,9 triliun
pada tahun 2017, meningkat 7,9% dibandingkan tahun 2016.
Mengantisipasi kebutuhan likuiditas sejalan dengan ekspektasi pertumbuhan
kredit yang lebih tinggi di tahun 2017, pada bulan Desember 2016 Perseroan
meningkatkan suku bunga sebesar 150 basis point untuk kategori deposito
dengan nominal besar. Namun demikian, pada semester pertama tahun
2017, permintaan kredit tidak tumbuh seperti yang diharapkan, dimana
portofolio kredit hanya tumbuh 4,2% YTD pada semester I 2017 sementara
dana deposito meningkat 19,2% pada periode yang sama. Sehubungan
dengan hal tersebut, sejak bulan Juni 2017 Perseroan secara bertahap telah
menurunkan kembali suku bunga deposito. Secara kumulatif, suku bunga
maksimum untuk deposito Rupiah tenor 1 bulan mengalami penurunan 275
basis point di sepanjang tahun dan tercatat 4,0% pada akhir tahun 2017.
Meskipun demikian, kepercayaan nasabah untuk menempatkan dananya
pada produk deposito tetap tinggi, sebagaimana tercermin dari peningkatan
dana deposito sebesar 12,7% menjadi Rp137,4 triliun pada akhir tahun 2017.
Sementara itu, Perseroan juga melakukan penurunan suku bunga tabungan
pada tahun 2017 sebesar 10 basis point. Sejalan dengan pertumbuhan
volume dana, Beban Bunga giro dan tabungan (current and savings accounts
– CASA) masing-masing meningkat 10,1% dan 6,9% menjadi Rp1,3 triliun
dan Rp2,6 triliun. Cost of funds giro dan tabungan Perseroan relatif stabil dan
tercatat sebesar 0,9% dan 1,0% pada tahun 2017. Strategi inti Perseroan
adalah memperkuat fitur dan kapasitas layanan perbankan transaksi sehingga
dapat mendukung pertumbuhan CASA. Meskipun CASA memiliki cost of
funds yang rendah, namun Perseroan mengeluarkan beban operasional dan
investasi yang cukup signifikan guna mendukung peningkatan kapabilitas
dan ekspansi jaringan perbankan yang berkelanjutan. Hal ini diperlukan
untuk memberikan layanan terbaik kepada para nasabah dalam melakukan
transaksi perbankan.
Berkat pengelolaan likuiditas yang baik, Perseroan dapat menekan cost of
funds terutama di semester II 2017. Dibandingkan tahun sebelumnya, cost of
funds relatif stabil sebesar 2,0% pada tahun 2017.
Pendapatan Bunga Bersih dan Marjin Bunga Bersih
Pada tahun 2017, Pendapatan Bunga Bersih meningkat 4,4% menjadi
Rp41,8 triliun. Marjin bunga bersih (NIM) Perseroan bergerak turun dan
berada pada tingkat 6,2% pada tahun 2017 dibandingkan 6,8% pada tahun
2016. Penurunan suku bunga kredit yang cukup signifikan dan meningkatnya
volume deposito menyebabkan rasio NIM Perseroan mengalami penurunan
sebesar 60 basis point.
Pada semester II 2017, terlihat bahwa tekanan penurunan NIM sudah mulai
berkurang didukung oleh langkah proaktif Perseroan dalam mengelola cost
of funds dan tren penurunan imbal hasil kredit yang lebih landai.
Pendapatan Operasional selain Bunga
Pendapatan Operasional selain Bunga pada tahun 2017 tumbuh 10,6%
menjadi Rp15,2 triliun. Pendapatan Provisi dan Komisi (fee-based income)
memberikan kontribusi terbesar yaitu 68,5% dari total Pendapatan
Operasional selain Bunga, sedangkan Pendapatan Transaksi Perdagangan
dan Pendapatan Operasional Lainnya masing-masing berkontribusi sebesar
11,9% dan 19,6%.
(dalam miliar Rupiah)
Keterangan
2017
2016
Pendapatan Provisi dan Komisi - bersih
10.386
9.400
Pendapatan Transaksi Perdagangan - bersih
1.803
2.346
Pendapatan Operasional Lainnya
2.966
1.954
Pendapatan Operasional selain Bunga
15.155
13.700
Pendapatan Provisi dan Komisi - Bersih
Sepanjang tahun 2017, pendapatan Provisi dan Komisi tumbuh 10,5%
menjadi Rp10,4 triliun. Peningkatan ini terutama berasal dari pendapatan
biaya administrasi bulanan produk tabungan, pemberian kredit dan kartu
kredit serta komisi atas layanan jasa transaksi perbankan.
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Pada tahun 2017, pendapatan pada pos Simpanan dari Nasabah, yang
sebagian besar merupakan pendapatan administrasi bulanan tabungan,
meningkat 8,7% menjadi Rp3,6 triliun pada tahun 2017. Pertumbuhan ini
sejalan dengan peningkatan jumlah rekening nasabah yang dalam dua
tahun terakhir tumbuh lebih cepat sebesar 9,8% per tahun. Sementara itu,
pendapatan pada pos Penyelesaian Pembayaran (payment settlement)
meningkat 3,6% menjadi Rp1,5 triliun pada tahun 2017. Pos ini diantaranya
merupakan pendapatan transaksi melalui jaringan Perseroan, termasuk
melalui jaringan digital.
Peningkatan pendapatan administrasi dari kartu kredit yang sebesar 14,6%
menjadi Rp2,8 triliun pada tahun 2017 terutama didorong oleh pertumbuhan
jumlah kartu kredit dan kenaikan pendapatan switching jaringan. Adapun
pendapatan dari pos Kredit yang Diberikan tumbuh 4,3% menjadi Rp1,4
triliun pada tahun 2017.
Pendapatan Transaksi Perdagangan
Pendapatan Transaksi Perdagangan pada tahun 2017 mengalami penurunan
23,1% menjadi Rp1,8 triliun yang terutama disebabkan oleh Keuntungan
Direalisasi atas Transaksi Spot dan Derivatif yang lebih rendah dibandingkan
tahun sebelumnya sejalan dengan penurunan pendapatan premi swap. Pada
tahun 2017 aktivitas Perseroan di pasar swap relatif lebih rendah apabila
dibandingkan dua tahun sebelumnya.
Di pasar swap, Perseroan melakukan pembelian US Dollar yang kemudian
ditempatkan pada Bank Indonesia maupun bank koresponden. Pada saat
yang sama, Perseroan melakukan lindung nilai tukar melalui pasar swap –
sell forward US Dollar yang akan menghasilkan pendapatan berupa premi
swap.
Pendapatan Operasional Lainnya
Pendapatan Operasional Lainnya meningkat signifikan 51,8% menjadi Rp3,0
triliun pada tahun 2017. Terdapat keuntungan yang bersifat non-recurring
berasal dari penjualan satu aset tetap Perseroan berupa tanah senilai Rp483
miliar sebelum pajak final penghasilan penjualan properti. Sementara itu,
terdapat peningkatan pendapatan operasional lainnya dari entitas-entitas
anak seperti BCA Insurance, BCA Sekuritas dan BCA Finance pada tahun
2017.
Beban CKPN Aset
Grup BCA senantiasa melakukan pembentukan Beban CKPN yang memadai
sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan berdasarkan kondisi
kualitas aset keuangan. Pada akhir tahun 2017 posisi CKPN BCA tercatat
sebesar Rp14,6 triliun, meningkat 5,2%. Adapun beban CKPN yang dibentuk
sepanjang tahun tersebut adalah sebesar Rp2,6 triliun. Pembentukan beban
CKPN pada tahun 2017 tidak setinggi tahun sebelumnya yang sebesar
Rp4,6 triliun. Pada tahun sebelumnya, Grup BCA membentuk beban CKPN
yang lebih besar sejalan dengan kenaikan rasio kredit bermasalah yang lebih
tinggi. Hal tersebut tercermin dari rasio kredit bermasalah (NPL) Perseroan
tercatat sebesar 1,5% pada tahun 2017 dibandingkan NPL tahun sebelumnya
yang tercatat sebesar 1,3% pada tahun 2016 dan 0,7% pada tahun 2015.
Meskipun terjadi kenaikan, rasio NPL tersebut relatif masih sangat baik
dibandingkan dengan rata-rata sektor perbankan. Pada tahun 2017 rasio
CKPN kredit terhadap NPL Perseroan tercatat pada level 190,7% dan
rasio CKPN kredit terhadap total portofolio kredit Perseroan sebesar 2,8%,
merupakan posisi yang memadai untuk mengantisipasi penurunan kualitas
kredit.
Pembentukan CKPN mengacu kepada penerapan regulasi PSAK 50 dan
55 yang berlaku sejak 1 Januari 2010, dinilai secara individual maupun
kolektif di dalam portofolio pinjaman. Penilaian individual dilakukan terhadap
kredit yang memiliki nilai signifikan secara individual dan terdapat bukti
objektif adanya penurunan nilai. Bukti objektif tersebut diantaranya meliputi
pelanggaran perjanjian termasuk tunggakan pembayaran oleh debitur
ataupun indikasi kuat bahwa debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya.
Pada penilaian individual, dilakukan estimasi terbaik manajemen atas nilai
tunai arus kas yang diharapkan dapat diperoleh apabila kualitas kredit
memburuk/mengalami penurunan nilai. Dalam mengestimasi arus kas
ini, Perseroan membuat pertimbangan mengenai kondisi keuangan dari
nasabah dan nilai bersih yang dapat direalisasi dari agunan.
Penilaian kolektif diterapkan untuk kredit yang secara individual memiliki
nilai yang tidak signifikan, ataupun untuk kredit yang secara individual
memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai.
Berdasarkan kriteria tersebut, penilaian secara kolektif dilakukan pada
(a) kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan kredit konsumer termasuk
kartu kredit, dan (b) kredit untuk segmen korporasi dan komersial dengan
kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus.
Penilaian CKPN secara kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat pada
portofolio tagihan dengan karakteristik ekonomi yang serupa ketika terdapat
bukti obyektif bahwa telah terjadi penurunan nilai tagihan dalam portofolio
tersebut, namun penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi.
Dalam menentukan perlunya untuk membentuk CKPN secara kolektif,
manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit,
besarnya portofolio, konsentrasi kredit, dan faktor-faktor ekonomi.
Beban Operasional Lainnya
Sejalan dengan berbagai upaya efisiensi, Grup BCA mengendalikan kenaikan
Beban Operasional pada level 7,7% atau Rp1,8 triliun menjadi Rp25,2 triliun
pada tahun 2017 dari Rp23,4 triliun pada tahun 2016. Rasio Efisiensi Biaya
(Cost Efficiency Ratio) Perseroan relatif stabil dan tercatat sebesar 44,4%
pada tahun 2017, dibandingkan 43,9% pada tahun sebelumnya.
Grup BCA secara konsisten menerapkan kebijakan pengendalian biaya
yang diselaraskan dengan pertumbuhan bisnis dan kebutuhan investasi
pada franchise Perbankan Transaksi. Grup BCA terus meningkatkan
efisiensi operasional melalui pemanfaatan teknologi dan otomasi.
Proses operasional dan prosedur administrasi senantiasa dikaji untuk
disempurnakan dan disederhanakan tanpa menghilangkan prinsip kehatihatian dalam menjalankan usaha. Langkah tersebut membuahkan hasil
yang positif dimana dalam kurun waktu dua tahun terakhir, pertumbuhan
Beban Operasional berada di bawah 10%, dibandingkan periode lima tahun
sebelumnya yang pertumbuhan Beban Operasional mencapai 15 – 25%.
Dalam waktu dua tahun terakhir terdapat penurunan pertumbuhan yang
cukup signifikan pada pos beban pendukung operasional harian perbankan
transaksi, beban penyusutan aset tetap dan amortisasi serta beban promosi.
Laba Bersih
Laba Bersih yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk tercatat
sebesar Rp23,3 triliun pada tahun 2017, tumbuh 13,1% dibandingkan tahun
sebelumnya. Kenaikan laba bersih tersebut mendorong peningkatan Laba
Bersih per Saham (Earning Per Share - EPS) menjadi sebesar Rp945 per
saham di tahun 2017 dibandingkan Rp836 per saham di tahun 2016. Tingkat
pengembalian atas ekuitas (Return on Equity – ROE) Perseroan mencapai
19,2% pada tahun 2017 dibandingkan 20,5% pada tahun sebelumnya.
Laporan Laba Rugi Komprehensif
Laporan Laba Rugi Komprehensif mencatat perubahan ekuitas dalam
periode tertentu, selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan
pemegang saham dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham.
Total Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas
Induk turun 12,1% menjadi Rp24,1 triliun pada tahun 2017. Penurunan ini
disebabkan pada tahun sebelumnya terdapat penerimaan surplus revaluasi
aset tetap sebesar Rp6,6 triliun. Tanpa memperhitungkan penerimaan
surplus revaluasi aset tetap, maka total Laba Komprehensif tersebut tumbuh
15,7%.
Pada pos Komprehensif Lainnya, Keuntungan yang Belum Direalisasi atas
Aset Keuangan yang Tersedia Untuk Dijual tercatat sebesar Rp1,9 triliun
pada tahun 2017 dibandingkan kerugian sebesar Rp37 miliar pada tahun
2016. Keuntungan ini disebabkan oleh meningkatnya porsi penempatan
pada Aset Keuangan yang Tersedia Untuk Dijual dan tren penurunan suku
bunga pada tahun 2017 yang menyebabkan nilai pasar yang lebih tinggi
dibandingkan nilai wajar instrumen tersebut. Penempatan aset keuangan
dilakukan secara konservatif dan prudent dengan menempatkan dana pada
instrumen-instrumen surat hutang negara (sovereign) dan Bank Indonesia.
Per 31 Desember 2017, Grup BCA memiliki portofolio Aset Keuangan dalam
kategori Tersedia untuk Dijual sebesar Rp35,6 triliun, meningkat dibandingkan
pada posisi yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp20,2 triliun.
Pada tahun 2017 Grup BCA membukukan beban aktuaria sebesar Rp850
miliar yang dicatat pada pos Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasti.
Pencatatan beban tersebut sejalan dengan penyesuaian asumsi yang
digunakan dalam perhitungan aktuaria pada tahun 2017 sesuai dengan
PSAK yang berlaku.
Dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif, terdapat penyesuaian pajak
penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku sejalan dengan keuntungan
mark-to-market atas Aset Keuangan yang Tersedia Untuk Dijual dan kerugian
aktuaria yang dicatat pada pos Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasti.
2. Analisis Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
a. Aset
Aset Produktif
Total aset Grup BCA tercatat sebesar Rp750,3 triliun pada tanggal
31 Desember 2017 di mana lebih dari 89% merupakan aset produktif. Berikut
ini adalah data aset produktif Grup BCA:
2017
2016
Keterangan
Miliar
% terhadap
Miliar
% terhadap
Rupiah
Total Aset
Rupiah
Total Aset
Aset Produktif
672.235
89,6%
604.049
89,3%
Penempatan pada Bank Indonesia
18.969
2,5%
35.364
5,2%
dan Bank-bank Lain
Efek-efek
140.578
18,8%
111.948
16,5%
Efek-efek untuk Tujuan Investasi*
131.316
17,5%
109.398
16,1%
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji
9.262
1,3%
2.550
0,4%
Dijual Kembali
Kredit yang Diberikan
467.509
62,3%
415.896
61,5%
Piutang Pembiayaan Konsumen dan
9.068
1,2%
8.670
1,3%
Investasi Sewa Pembiayaan
Lainnya
36.111
4,8%
32.171
4,8%
Aset Non Produktif
78.085
10,4%
72.690
10,7%
Kas dan Giro pada Bank Indonesia
60.227
8,0%
56.541
8,4%
Aset Tetap – bersih
16.869
2,3%
16.991
2,5%
CKPN atas Aset Keuangan
(14.634)
-2,0%
(13.915)
-2,1%
Lainnya
15.623
2,1%
13.073
1,9%
Total Aset
750.320
100%
676.739
100%
Keterangan:
“Nilai Efek-efek untuk Tujuan Investasi (bruto) yang tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian
yang diaudit sebesar Rp131.611 miliar pada tahun 2017 dan Rp109.585 miliar pada tahun 2016
termasuk investasi dalam bentuk saham sebesar Rp295 miliar pada tahun 2017 dan Rp187 miliar
pada tahun 2016”.
Pada akhir tahun 2017 aset produktif meningkat 11,3% atau Rp68,2 triliun
menjadi Rp672,2 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp604,0 triliun.
Porsi aset produktif mencapai 89,6% dari total aset Perseroan. Portofolio
kredit merupakan komponen aset terbesar yaitu 62,3% terhadap total aset
dan 69,5% terhadap total aset produktif. Pada akhir tahun 2017 portofolio
kredit Perseroan mencapai Rp467,5 triliun, meningkat 12,4% dibandingkan
tahun sebelumnya, ditopang oleh pertumbuhan di seluruh segmen.
Kas dan Giro pada Bank Indonesia
Posisi Kas dan Giro pada Bank Indonesia pada akhir tahun 2017 tercatat
sebesar Rp60,2 triliun, tumbuh 6,5% dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada pos tersebut, saldo Kas mencapai Rp16,7 triliun sedangkan Giro pada
Bank Indonesia mencapai Rp43,5 triliun pada akhir tahun 2017. Grup BCA
senantiasa menjaga posisi kas pada level yang memadai untuk memenuhi
kebutuhan transaksi uang tunai nasabah. Sementara itu, posisi Giro pada
Bank Indonesia telah memenuhi ketentuan terkait Giro Wajib Minimum
(GWM). Pada akhir tahun 2017, GWM Primer Perseroan tercatat sebesar
7,0% untuk mata uang Rupiah dan 8,5% untuk valuta asing.
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank-bank Lain
Pada akhir tahun 2017, Penempatan pada Bank Indonesia dan Bankbank Lain turun 46,4% menjadi Rp19,0 triliun dibandingkan dengan tahun
sebelumnya yang sebesar Rp35,4 triliun. Penurunan tersebut sejalan dengan
realokasi dana ke instrumen-instrumen yang memiliki imbal hasil lebih tinggi
seperti Sertifikat Bank Indonesia (pada tahun 2017 berupa Sertifikat Deposito
Bank Indonesia) dan Obligasi Pemerintah yang tercatat pada pos Efek-efek.
Strategi ini mendukung dalam optimalisasi imbal hasil dengan risiko yang
tetap terjaga dalam batasan risk appetite Grup BCA.
Efek-efek
Portofolio Efek-efek mencapai Rp140,6 triliun pada akhir tahun 2017,
meningkat 25,6% dari Rp111,9 triliun pada tahun sebelumnya. Sebagian
besar portofolio tersebut merupakan instrumen untuk Tujuan Investasi yang
tercatat sebesar Rp131,3 triliun, meningkat 20,0%.
Sejalan dengan posisi likuiditas yang solid dan permintaan kredit yang belum
sepenuhnya pulih, Grup BCA berupaya menempatkan dana pada instrumeninstrumen yang memiliki imbal hasil tinggi, termasuk pada instrumen untuk
Tujuan Investasi. Kenaikan penempatan dana pada instrumen untuk Tujuan
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Investasi terutama pada Sertifikat Bank Indonesia (yang pada tahun 2017
berupa Sertifikat Deposito Bank Indonesia). Pos tersebut tumbuh 76,5%
menjadi Rp35,6 triliun pada akhir tahun 2017. Sementara itu, Obligasi
Pemerintah tetap merupakan komponen terbesar pada instrumen untuk
Tujuan Investasi, yaitu sebesar Rp70,3 triliun, meningkat 5,8%. Efek-efek
Lainnya meningkat 11,6% menjadi Rp25,4 triliun terutama berasal dari
kenaikan pada obligasi korporasi pihak ketiga dan reksa dana.
Pos Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali meningkat 263,2% dan
tercatat sebesar Rp9,3 triliun. Sejalan dengan penurunan suku bunga acuan
seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di atas, Perseroan melakukan
penempatan dana pada instrumen dengan imbal hasil lebih tinggi.
Portofolio Obligasi Pemerintah di pos Efek-efek untuk Tujuan Investasi
(di luar kategori diperdagangkan) mencapai Rp70,3 triliun, naik 5,8% dari
Rp66,4 triliun pada tahun sebelumnya.
Mayoritas investasi Obligasi Pemerintah berasal dari kategori ‘Tersedia
untuk Dijual’ yaitu sebesar Rp47,3 triliun atau 66,9% dari total portofolio.
Sementara itu, Obligasi Pemerintah kategori ‘Dimiliki Hingga Jatuh Tempo’
tercatat sebesar Rp23,0 triliun atau 32,6% dari total portofolio. Selain
portofolio Obligasi Pemerintah untuk Tujuan Investasi, Grup BCA memiliki
Obligasi Pemerintah dengan kategori ‘Diperdagangkan’ sebesar Rp0,3 triliun
atau 0,5% dari total portofolio pada tahun 2017.
Hampir seluruh Obligasi Pemerintah bersuku bunga tetap mencapai Rp70,5
triliun atau 99,9% dari total portofolio. Sementara itu, Obligasi Pemerintah
dengan suku bunga mengambang tercatat sebesar Rp0,1 triliun atau 0,1%
dari total portofolio.
Sebagian besar Obligasi Pemerintah yang dimiliki Perseroan adalah dalam
bentuk mata uang Rupiah yaitu sebesar Rp66,4 triliun atau 94,0% dari total
portofolio. Sementara itu, Obligasi Pemerintah dalam mata uang asing
tercatat sebesar Rp4,2 triliun atau 6,0% dari total portofolio. Imbal hasil
portofolio Obligasi Pemerintah tercatat lebih tinggi yaitu 6,8% pada tahun
2017 dibandingkan 6,6% pada tahun 2016. Obligasi Pemerintah yang dimiliki
Grup BCA sebagian besar memiliki tenor di bawah 6 tahun.
Kredit
Pada tahun 2017 portofolio kredit meningkat 12,4% menjadi Rp467,5 triliun,
didukung oleh pertumbuhan di seluruh segmen. Peningkatan kredit tersebut
relatif lebih tinggi dari rata-rata sektor perbankan yang sebesar 8,2%.
Dengan demikian Grup BCA mampu mempertahankan posisinya sebagai
bank penyedia kredit terbesar ketiga di Indonesia dengan pangsa pasar
sebesar 9,9% pada akhir 2017 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya
yang sebesar 9,5%. Sepanjang tahun 2017, Grup BCA memanfaatkan
peluang di setiap siklus peningkatan permintaan kredit, menyelenggarakan
berbagai kegiatan promosi dan program menarik, serta menawarkan suku
bunga kredit yang kompetitif.
Kredit korporasi Perseroan meningkat 14,5% menjadi Rp177,3 triliun dan
kredit konsumer Perseroan tumbuh 12,1% menjadi Rp122,8 triliun. Kredit
korporasi diberikan bagi sektor-sektor usaha yang potensial seperti sektor
perkebunan dan pertanian, jasa keuangan, serta pembangkit energi dan
tenaga listrik. Di segmen kredit konsumer Perseroan berupaya menstimulasi
permintaan melalui berbagai event, yang diikuti oleh penawaran kredit
pemilikan rumah dan mobil maupun kartu kredit dengan tingkat bunga dan
program promosi yang menarik. Kredit komersial & UKM Perseroan tumbuh
sebesar 10,3% menjadi sebesar Rp164,7 triliun. Peningkatan tersebut juga
tidak terlepas dari reklasifikasi produk kredit tempat usaha sebesar Rp5,4
triliun yang sebelumnya dikategorikan sebagai kredit konsumer.
Sejalan dengan penurunan suku bunga acuan dan meningkatnya kompetisi
penyaluran kredit di sektor perbankan, yield portofolio kredit Perseroan
mengalami penurunan menjadi sebesar 9,4% pada tahun 2017 dibandingkan
10,2% pada tahun 2016.
b. Liabilitas
Liabilitas tercatat sebesar Rp614,9 triliun pada tahun 2017, meningkat 9,7%
dibandingkan tahun 2016 yang sebesar Rp560,6 triliun. Dalam komposisi
liabilitas, dana pihak ketiga berkontribusi sebesar 94,5% terhadap total
liabilitas.
Pada tahun 2017, dana pihak ketiga tumbuh 9,6% menjadi Rp581,1 triliun
dibandingkan tahun 2016 yang sebesar Rp530,1 triliun. Pertumbuhan dana
pihak ketiga pada tahun 2017 didukung oleh pertumbuhan dana rekening
transaksi giro dan tabungan maupun dana dari deposito. Perputaran
dana tax amnesty juga turut mendukung pertumbuhan dana pihak ketiga
Perseroan. Dana rekening transaksi atau CASA (giro dan tabungan) tetap
menjadi porsi utama dari dana pihak ketiga yaitu sebesar 76,3%, sementara
itu dana deposito berkontribusi sebesar 23,7%.
Giro dan Tabungan (CASA)
Keunggulan Grup BCA dalam perbankan transaksi dan upaya pengembangan
layanan payment settlement secara konsisten merupakan pendukung
soliditas pendanaan CASA. Grup BCA terus melakukan investasi yang
terukur dalam pengembangan infrastruktur jaringan dan mengembangkan
produk dan layanan sesuai kebutuhan nasabah. Basis nasabah Perseroan
yang luas dan terhubung satu sama lain melalui sistem pembayaran Grup
BCA, telah mendukung pertumbuhan dana CASA, bahkan di tengah fase
pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung.
Pada akhir tahun 2017, dana CASA tumbuh 8,7% menjadi Rp443,7 triliun.
Adapun pangsa pasar CASA pada tahun 2017 berada pada level 15,1%
dibandingkan 15,3% pada tahun sebelumnya. Dana giro meningkat 9,7%
menjadi Rp151,3 triliun pada tahun 2017 dibandingkan Rp137,9 triliun pada
tahun 2016. Dari total dana giro, sebesar 87,8% merupakan dana dalam
mata uang Rupiah dan 12,2% merupakan dana dalam mata uang asing.
Produk giro ditujukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi para pelaku
bisnis yang dilengkapi dengan fasilitas pembayaran menggunakan cek dan
bilyet giro serta fasilitas perbankan elektronik seperti internet banking dan
mobile banking.
Pada akhir tahun 2017, dana tabungan meningkat 8,2% menjadi Rp292,4
triliun. Adapun komposisi tabungan dalam denominasi Rupiah berkontribusi
95,3% dari total dana tabungan, sedangkan 4,7% adalah dalam denominasi
valuta asing. Grup BCA terus mengembangkan produk dan layanan sejalan
dengan kebutuhan segmen nasabah dan perkembangan teknologi.
Produk CASA memberikan keunggulan dalam penghimpunan dana
masyarakat dengan tingkat suku bunga yang rendah. Untuk menjaga dana
CASA tersebut, Grup BCA memiliki struktur beban operasional cukup tinggi
karena Grup BCA harus memfasilitasi layanan nasabah sehari-hari dan
terus melakukan pengembangan infrastruktur perbankan seperti investasi
teknologi informasi, pembukaan cabang, penambahan EDC dan ATM baru.
Selama tahun 2012 – 2015, beban operasional meningkat sekitar 15% 25%. Hal ini sebagai konsekuensi dari bisnis model inti Perseroan sebagai
penyedia jasa layanan transaksi perbankan. Model bisnis tersebut berbeda
dengan bank yang penghimpunan dananya hanya fokus pada deposito, yang
tidak membutuhkan dukungan layanan transaksi. Dalam beberapa tahun
terakhir, Perseroan berupaya meningkatkan otomasi dan digitalisasi dengan
memanfaatkan teknologi terkini sebagai bagian dari efisiensi proses internal,
disamping penyederhanaan sistem dan prosedur. Hal tersebut dapat terlihat
dari pertumbuhan beban operasional yang lebih rendah dalam kurun waktu
dua tahun terakhir yang berada pada level di bawah 10%.
Deposito
Pada akhir tahun 2017, dana deposito Perseroan tumbuh 12,7% menjadi
Rp137,4 triliun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp121,9
triliun. Peningkatan dana deposito terjadi terutama pada semester I 2017
sejalan dengan peningkatan suku bunga deposito di akhir Desember 2016.
Dana deposito berperan sebagai penyeimbang posisi pendanaan Perseroan.
Mengingat posisi likuiditas yang lebih longgar dan sejalan dengan penurunan
suku bunga, Perseroan melakukan penurunan suku bunga deposito secara
bertahap pada semester II 2017. Suku bunga maksimum deposito 1 bulan
turun 275 basis point dari 6,75% titik tertinggi pada tahun 2017, menjadi
4,0% pada akhir tahun. Dengan strategi pengelolaan suku bunga pendanaan
tersebut, Perseroan dapat menekan biaya dana (cost of fund), terutama di
semester II 2017.
Secara keseluruhan dana deposito pada tahun 2017 tetap tumbuh, berkat
kepercayaan nasabah terhadap layanan Perseroan.
Di luar Dana Pihak Ketiga, kewajiban atau liabilitas lainnya berkontribusi
sebesar 5,5% yang terdiri dari antara lain, Simpanan dari Bank-bank Lain,
Utang Akseptasi, Efek-efek Utang yang Diterbitkan dan Pinjaman yang
Diterima.
Efek-efek Utang yang Diterbitkan tercatat sebesar Rp0,6 triliun pada tahun
2017, lebih rendah dibandingkan Rp2,3 triliun pada tahun 2016. Efek-efek
tersebut seluruhnya merupakan utang obligasi yang diterbitkan oleh BCA
Finance, Entitas Anak yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan
bermotor roda empat. Penurunan Efek-efek Utang yang Diterbitkan pada
tahun 2017 disebabkan oleh adanya utang atau obligasi BCA Finance yang
telah jatuh tempo.
BCA Finance memiliki posisi keuangan yang kokoh dan kemampuan
pembayaran utang yang memadai, tercermin dari rasio Liabilitas terhadap
Aset sebesar 53,9% dan rasio Liabilitas terhadap Ekuitas sebesar 116,8%.
Obligasi BCA Finance mendapat rating idAAA dari Pefindo dan AAA(idn)
dari Fitch Ratings Indonesia di akhir tahun 2017. Coupon rate atas sisa
outstanding obligasi BCA Finance pada tahun 2017 berkisar antara 8,15% 9,0% dengan tenor antara 3 - 4 tahun.
c. Ekuitas
Pada tahun 2017, Total Ekuitas tumbuh 16,6% atau Rp18,7 triliun menjadi
Rp131,4 triliun. Kenaikan ekuitas ini sejalan dengan peningkatan profitabilitas
dan kebijakan pembagian dividen secara terukur. Kenaikan ekuitas semakin
memperkokoh posisi permodalan Perseroan berada pada level yang sehat
dengan rasio kecukupan modal / kewajiban penyediaan modal minimum
(Capital Adequacy Ratio – CAR) sebesar 23,1%, lebih tinggi 120 basis point
dari tahun 2016 yang berada pada level 21,9%.
Guna memperkuat posisi permodalan, dalam 6 tahun terakhir Grup BCA
telah menyesuaikan dividend payout ratio pada kisaran 20% - 25%, dimana
sebelumnya berada pada kisaran 30% - 50%. Pada akhir tahun 2017 tingkat
pengembalian atas ekuitas (Return on Equity – ROE) berada pada kisaran
yang memadai sebesar 19,2%.
3. Arus Kas
Sumber likuiditas secara internal berasal dari laba ditahan yang setiap tahun
meningkat sejalan dengan pertumbuhan laba bersih Perseroan, sedangkan
sumber likuiditas secara eksternal berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang
meningkat setiap tahunnya dan didominasi oleh dana murah masyarakat.
Pada tahun 2017 Grup BCA memiliki posisi Kas dan Setara Kas sebesar
Rp83,4 triliun, dibandingkan Rp100,3 triliun pada tahun 2016. Komponenkomponen utama arus kas dijelaskan dalam uraian berikut ini.
Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Arus kas masuk yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2017
tercatat sebesar Rp9,7 triliun dibandingkan Rp43,5 triliun pada tahun 2016.
Secara garis besar, perbedaan arus kas dari aktivitas operasi pada tahun
2017 dibandingkan dengan tahun 2016 adalah:
• Pada tahun 2017 Grup BCA memperoleh kas masuk sebesar Rp62,9
triliun yang berasal dari penerimaan pendapatan bunga dan syariah,
provisi dan komisi dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp57,2
triliun. Disamping itu, Grup BCA mencatat arus kas masuk (bersih)
dari dana simpanan nasabah pada tahun 2017 sebesar Rp51,0 triliun
dibandingkan tahun 2016 yang sebesar Rp56,5 triliun.
• Arus kas keluar untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk aktivitas
penyaluran kredit; pengeluaran atas pos beban operasional lainnya;
serta pembayaran beban bunga dan syariah, provisi dan komisi. Pada
tahun 2017 arus kas keluar untuk aktivitas penyaluran kredit pada tahun
2017 tercatat sebesar Rp52,9 triliun dibandingkan tahun sebelumnya
yang sebesar Rp29,3 triliun. Sementara itu, arus kas keluar untuk pos
beban operasional lainnya tercatat sebesar Rp22,4 triliun dibandingkan
tahun sebelumnya yang sebesar Rp20,6 triliun. Adapun arus kas keluar
atas pembayaran beban bunga dan syariah, provisi dan komisi mencapai
Rp11,9 triliun dibandingkan Rp10,3 triliun pada tahun 2016.
Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Arus kas keluar untuk aktivitas investasi selama tahun 2017 tercatat sebesar
Rp20,6 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar
Rp58,4 triliun. Penurunan tersebut terutama berasal dari berkurangnya
arus kas keluar untuk pembelian efek-efek untuk tujuan investasi. Arus kas
keluar pada pos tersebut tercatat sebesar Rp90,1 triliun pada tahun 2017
dibandingkan Rp138,1 triliun pada tahun 2016. Sementara itu, penerimaan
dari efek-efek untuk tujuan investasi yang jatuh tempo selama tahun berjalan
tercatat sebesar Rp70,9 triliun di tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya
yang sebesar Rp82,3 triliun.
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Arus kas keluar yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun
2017 tercatat sebesar Rp6,7 triliun dibandingkan tahun sebelumnya yang
sebesar Rp3,7 triliun. Arus kas keluar tersebut terutama digunakan untuk
pembayaran dividen hasil usaha yang diberikan oleh Grup BCA sebesar
Rp5,2 triliun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp4,3 triliun.
Selain itu pada tahun 2017 terdapat arus kas keluar dari penurunan efekefek utang yang diterbitkan sebesar Rp1,7 triliun dibandingkan tahun 2016
yang sebesar Rp0,5 triliun.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN
AUDITOR INDEPENDEN

Perseroan dan Entitas Anak menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting
yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tanggal 19 April
2018 yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan
hasil usaha atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas
Anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal
dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, yang terdapat
di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja,
Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers)
berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa
modifikasian dalam laporannya tanggal 19 April 2018 yang ditandatangani
oleh Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA. dengan paragraf penjelasan
tentang Perseroan menerbitkan kembali laporan keuangannya pada tanggal
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 komparatif
pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2016 sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Central Asia Tahun 2018 dan
untuk menyesuaikan dengan peraturan pasar modal. Laporan keuangan
tersebut menyajikan informasi keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang
berakhir 31 Desember 2016 yang diaudit oleh akuntan publik lain seperti
yang dinyatakan dalam laporan auditor independen tertanggal 14 Februari
2017, dan menyatakan opini tanpa modifikasian pada laporan tersebut.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS
ANAK

1. UMUM
Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dengan
nama ”N.V. Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory”
berdasarkan Akta Pendirian No.38, tanggal 10 Agustus 1955, dibuat
di hadapan Raden Mas Soeprapto, Wakil Notaris di Semarang (”Akta
Pendirian”). Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari
Menkumham berdasarkan Penetapan No.J.A.5/89/19, tanggal 10 Oktober
1955, didaftarkan di dalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Semarang di bawah No.390, tanggal 21 Oktober 1995, serta
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.62, tanggal
3 Agustus 1956, Tambahan No.595.
Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian
telah diubah. Perubahan Anggaran Dasar terakhir adalah sebagaimana
dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 125, tanggal
18 April 2018, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di
Jakarta, sehubungan dengan perubahan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal
14, Pasal 16 dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, serta menyatakan
kembali seluruh pasal Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana telah
diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0153848,
tanggal 18 April 2018, didaftarkan pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh
Menkumham No. AHU-005159.AH.01.11.TAHUN 2018, tanggal 18 April
2018.
Saat ini, Perseroan telah berkembang menjadi salah satu bank swasta yang
terkemuka dengan Entitas Anak yang bergerak dalam bidang keuangan.
Kelompok usaha Perseroan fokus kepada jasa keuangan dari perbankan,
pembiayaan, asuransi, hingga sekuritas. Per tanggal 31 Desember 2017,
Perseroan memiliki 1.235 kantor cabang, 17.658 ATM dan lebih dari 470.000
EDC.
2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM
Sejak pendirian, susunan permodalan Perseroan telah mengalami beberapa
kali perubahan. Terhitung dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, susunan
permodalan Perseroan tidak mengalami perubahan. Struktur permodalan
dan susunan kepemilikan saham Perseroan pada saat Prospektus
diterbitkan adalah berdasarkan (i) Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 62,
tanggal 29 Desember 1999, dibuat di hadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris
di Jakarta, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham
berdasarkan Keputusan No. C-21020 HT.01.04.TH.99, tanggal 31 Desember
1999, didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Perusahaan Kodya
Jakarta Barat No. 0126/RUB.09-02/II/2000, tanggal 24 Februari 2000, serta
diumumkan dalam BNRI No. 30, tanggal 14 April 2000, Tambahan No. 1871,
(ii) Akta Perubahan Anggaran Dasar No.6, tanggal 11 Desember 2007,
dibuat di hadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan
mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
No.AHU-AH.01.10-0247, tanggal 3 Januari 2008, dan diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia No.24, tanggal 19 Maret 2008, Tambahan
No.230, dan (ii) Daftar Komposisi Pemilikan Saham per 28 Februari 2018
yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi
Efek Perseroan, yaitu sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp62,5
Keterangan
%
Jumlah Saham
Nilai (Rp)
Modal Dasar
88.000.000.000
5.500.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor
- PT Dwimuria Investama Andalan *)
13.545.990.000
846.624.375.000,00 54,94
- Anthoni Salim
434.079.976
27.129.998.500,00
1,76
- Dewan Komisaris
24.146.765
1.509.172.812,50
0,10
- Direksi
23.380.320
1.461.270.000,00
0,09
- Masyarakat **)
10.674.940.024
664.213.308.687,50 43,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor
24.655.010.000 1.540.938.125.000,00 100,00
Saham Dalam Portepel
63.344.990.000
3.959.061.875.000
*) Pemegang saham PT Dwimuria Investama Andalan adalah Sdr. Robert Budi Hartono dan
Sdr. Bambang Hartono, sehingga pemegang saham pengendali terakhir Perseroan adalah
Sdr. Robert Budi Hartono dan Sdr. Bambang Hartono.
**) Pada komposisi saham yang dimiliki masyarakat, sebesar 2,49% dimiliki oleh pihak-pihak
yang terafiliasi dengan PT Dwimuria Investama Andalan.
Berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham
Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, jumlah kepemilikan saham
oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan per 31 Maret 2018
adalah sebagai berikut:
Jumlah
No.
Nama
Jabatan
%
Saham
1. Djohan Emir Setioso
Presiden Komisaris
23.049.582 0,09
2. Tonny Kusnadi
Komisaris
1.097.183 0,00
3. Jahja Setiaatmadja
Presiden Direktur
8.180.380 0,03
4. Eugene Keith Galbraith
Wakil Presiden Direktur
1.435.365 0,01
5. Armand Wahyudi Hartono
Wakil Presiden Direktur
851.213 0,00
6. Suwignyo Budiman
Direktur
7.332.825 0,03
7. Subur Tan (Tan Ho Hien)
Direktur (Direktur Kepatuhan)
2.606.100 0,01
8. Henry Koenaifi
Direktur
835.257 0,00
9. Erwan Yuris Ang
Direktur Independen
1.526.500 0,01
10. Rudy Susanto
Direktur
345.500 0,00
11. Lianawaty Suwono
Direktur
88.500 0,00
12. Santoso
Direktur
120.580 0,00
13. Inawaty Handoyo
Direktur
58.100 0,00
3. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN
Pada tanggal 19 April 2018, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat
No.216 tanggal 26 Agustus 2016, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo,
S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang perubahan datanya telah diterima dan
dicatat oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0075946, tanggal
30 Agustus 2016 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh
Menkumham di bawah No. AHU-0101150.AH.01.11 TAHUN 2016, tanggal
30 Agustus 2016, dan telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Surat
No. 414/DIR/2016, tanggal 16 Agustus 2016 (“Akta No.216/2016”), susunan
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris
: Djohan Emir Setijoso
Komisaris
: Tonny Kusnadi
Komisaris Independen
: Cyrillus Harinowo
Komisaris Independen
: Raden Pardede
Komisaris Independen
: Sumantri Slamet
Direksi:
Presiden Direktur
: Jahja Setiaatmadja
Wakil Presiden Direktur
: Eugene Keith Galbraith
Wakil Presiden Direktur
: Armand Wahyudi Hartono
Direktur
: Suwignyo Budiman
Direktur Kepatuhan
: Tan Ho Hien/Subur (Subur Tan)
Direktur
: Henry Koenaifi
Direktur Independen
: Erwan Yuris Ang
Direktur
: Rudy Susanto
Direktur
: Lianawaty Suwono
Direktur
: Santoso
Direktur
: Inawaty Handoyo
Pada tanggal 5 April 2018, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan No. 25, tertanggal 5 April 2018, yang
dibuat oleh Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, dimana para
pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengangkatan Vera Eve Lim
selaku Direktur Perseroan, yang akan berlaku efektif jika dan sejak tanggal
OJK memberikan persetujuan atas pengangkatan tersebut, dan Direksi
Perseroan diberikan kuasa untuk menyatakan kembali susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah pengangkatan Vera Eve
Lim selaku Direktur Perseroan memperoleh persetujuan dari OJK. Sampai
dengan tanggal 19 April 2018, persetujuan OJK tersebut belum diperoleh.
4. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK
Perseroan memiliki delapan Entitas Anak di mana nilai total aset, total
liabilitas dan laba sebelum pajak dari masing-masing Entitas Anak tersebut
terhadap kinerja konsolidasian Perseroan tidak signifikan dengan kontribusi
di bawah 10%.
Berikut ini adalah keterangan tentang Entitas Anak Perseroan:
Jumlah
Aset
per 31
Persentase
Tahun
No. Nama Perusahaan
Kegiatan usaha
Kepemilikan Beroperasi Desember
2017
(dalam juta
Rupiah)
1 PT BCA Finance
Pembiayaan investasi,
pembiayaan modal kerja,
pembiayaan multiguna, sewa
99,576%
1981
8.438.891
operasi, kegiatan pembiayaan
lain berdasarkan persetujuan
instansi yang berwenang
2 BCA Finance
Money lending dan remittance
100%
1975
778.725
Limited
3 PT Bank BCA
Perbankan syariah
99,9999%
1991
5.961.175
Syariah
4 PT BCA Sekuritas Perantara perdagangan efek
90%
1990
724.741
dan penjamin emisi efek
5 PT Asuransi Umum Asuransi umum atau kerugian
75%
1988
1.430.474
BCA
6 PT Central Santosa Pembiayaan investasi,
Finance
pembiayaan modal kerja,
pembiayaan multiguna, sewa
75%
2010
1.801.510
operasi, kegiatan pembiayaan
lain berdasarkan persetujuan
instansi yang berwenang
7 PT Central Capital Modal ventura
99,9995%
2017
204.524
Ventura
8 PT Asuransi Jiwa
Asuransi jiwa
90%
2014
842.122
BCA

Perseroan mengoperasikan jaringan layanan transaksi perbankan yang
terpadu melalui berbagai kanal seperti kantor cabang, ATM, mobile banking
m-BCA dan internet banking KlikBCA dengan didukung berbagai produk
unggulan seperti kartu debit - Paspor BCA, kartu kredit (BCA Card, Visa,
Mastercard, dan Amex), serta uang elektronik (Flazz dan Sakuku). Jaringan
perbankan transaksi Perseroan dilengkapi dengan jaringan acceptance
yang luas di merchant konvensional dan merchant e-commerce. Perseroan
juga melakukan inovasi solusi bisnis termasuk pengembangan Application
Programming Interface (API) yang mendukung terjadinya konektivitas antar
aplikasi digital dalam ekosistem layanan pembayaran, maupun fitur – fitur
bisnis lainnya. Dengan keunggulan jaringan layanan dan produk transaksi
perbankan, dana CASA sebagai sumber dana utama yang stabil dapat terus
tumbuh berkelanjutan.
Perbankan Korporasi
Didukung oleh posisi likuiditas dan permodalan yang solid, Perseroan
menyalurkan kredit untuk mendukung kebutuhan nasabah korporasi
dalam melewati berbagai siklus ekonomi. Mengedepankan prinsip kehatihatian, Perseroan menyalurkan kredit kepada nasabah berkualitas yang
telah menjalin hubungan baik dengan Bank dan merupakan perusahaanperusahaan terkemuka di masing-masing sektor industrinya. Kredit korporasi
merupakan salah satu komponen utama portofolio kredit Perseroan yang
memberikan kontribusi sebesar 37,9% terhadap total kredit Perseroan pada
tahun 2017.
Dengan didukung oleh hubungan erat yang terjalin dalam jangka panjang
serta berlandaskan prinsip saling mendukung dan menguntungkan,
pertumbuhan kredit korporasi meningkat secara berkelanjutan bersama
dengan pertumbuhan bisnis para debitur korporasi. Kebutuhan kredit dan
berbagai layanan perbankan korporasi terus berkembang dan memberikan
peluang cross-selling produk dan layanan keuangan seperti treasury, trade
finance, cash management dan pendanaan pasar modal. Lebih lanjut,
basis nasabah korporasi Perseroan terus bertambah seiring dengan
berkembangnya skala usaha beberapa nasabah segmen komersial menjadi
skala usaha korporasi. Menjadi mitra strategis dalam pengembangan usaha
dalam jangka panjang, Perseroan dapat lebih memahami perkembangan
usaha nasabah dan mengukur potensi risiko usaha yang dihadapi.
Perbankan Komersial dan UKM
Didukung jaringan cabang yang tersebar luas dan berlokasi strategis di
sentra-sentra perdagangan utama di Indonesia, Perseroan berada pada
posisi yang solid dalam menyalurkan kredit modal kerja dan kredit investasi
serta menyediakan layanan cash management bagi segmen nasabah
komersial dan UKM.
Kredit modal kerja dan investasi pada segmen komersial dan UKM disalurkan
bagi perusahaan-perusahaan dan pedagang berskala kecil dan menengah
terutama yang bergerak di sektor industri, perdagangan maupun sektor
distribusi. Perseroan menyesuaikan batasan fasilitas kredit komersial
menjadi di atas Rp15 miliar sampai dengan Rp500 miliar (sebelumnya di atas
Rp10 miliar sampai dengan Rp350 miliar). Sedangkan batasan fasilitas kredit
UKM disesuaikan menjadi di bawah Rp15 miliar (sebelumnya Rp10 miliar).
Untuk segmen komersial, Perseroan terus memperkuat infrastruktur dengan
meningkatkan peranan sentra bisnis komersial, menyempurnakan proses
pengolahan kredit, serta mengembangkan kapabilitas account officer. Pada
akhir tahun 2017, sentra bisnis komersial tersedia sebanyak 14 sentra yang
berlokasi di kota-kota pusat bisnis dan perdagangan di Indonesia, seperti
Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya dan Malang maupun di kota-kota
luar Jawa seperti Medan, Palembang, Lampung, Makassar, Denpasar,
dan Balikpapan. Perseroan membukukan portofolio kredit komersial
sebesar Rp98,8 triliun pada tahun 2017, meningkat 1,7% dibandingkan
tahun sebelumnya, dan berkontribusi 60,0% terhadap total portofolio kredit
komersial dan UKM. Perubahan batasan fasilitas kredit komersial dan UKM
turut menyebabkan pertumbuhan kredit komersial yang relatif flat, sejalan
dengan perpindahan sebagian kredit komersial ke kategori UKM. Kenaikan
portofolio kredit komersial di tahun 2017 terutama berasal dari sektor Industri
Logam Dasar & sejenisnya, Packaging, serta Distributor, Retailer & Toserba.
Di segmen UKM, sebagian besar nasabah UKM Perseroan terdiri dari pemilik
usaha keluarga, pemilik toko dan restoran serta pemilik pabrik berskala kecil.
Perseroan memanfaatkan jaringan cabang yang tersebar secara strategis di
pusat-pusat perdagangan di berbagai kota di Indonesia untuk menyalurkan
kredit UKM. Dalam meningkatkan kapabilitas dan daya saing dalam
penyaluran kredit UKM, Perseroan mengembangkan produk - produk dan
skema kredit khusus, seperti program kredit area perdagangan, komunitas
usaha (skema showroom financing), kepemilikan gudang, kredit tempat
usaha dan penyaluran kredit usaha rakyat. Perseroan menerapkan sistem
analisa aplikasi pengajuan kredit serta manajemen risiko secara online dan
tersentralisasi sehingga pengawasan risiko dapat mendukung upaya deteksi
dini potensi kredit bermasalah.
Perbankan Individu
Untuk memenuhi kebutuhan nasabah segmen affluent, Perseroan
menyediakan layanan khusus, yaitu ‘BCA Prioritas’ yang dikembangkan sejak
tahun 1996. BCA Prioritas dirancang untuk menciptakan lingkungan yang
nyaman bagi nasabah dalam bertransaksi sekaligus menawarkan berbagai
produk perbankan dan investasi yang diperlukan nasabah segmen tersebut.
Pada tahun 2017, Perseroan memiliki 167 ruang Prioritas yang tersebar di
kantor-kantor cabang di berbagai kota di Indonesia. Perkembangan segmen
nasabah affluent telah memberikan pengaruh positif terhadap pencapaian
kinerja produk-produk perbankan individu, termasuk kredit pemilikan
rumah, pembiayaan mobil, kartu kredit premium dan produk-produk wealth
management seperti bancassurance dan berbagai produk investasi.
Melengkapi produk dan layanan perbankan, BCA Prioritas bekerja sama
dengan mitra usaha terpercaya dalam menyediakan program eksklusif di
bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, business networking, traveling dan
lifestyle. Guna memudahkan nasabah Prioritas dalam berkomunikasi dengan
Bank, Perseroan menyediakan akses khusus layanan komunikasi melalui
call center 24 jam Halo BCA Prioritas maupun majalah komunitas BCA
Prioritas. Dalam membangun komunikasi yang lebih optimal, pada tahun
2017 Perseroan mengembangkan media digital untuk berkomunikasi dengan
para nasabah, termasuk layanan Online Business Forum yang tersedia di
website Prioritas BCA sebagai media untuk mempromosikan bisnis dan
mengembangkan business network antar nasabah. Selain itu, Perseroan
juga menyediakan fitur khusus pada layanan BCA Mobile berupa informasi
program-program eksklusif yang dapat dinikmati oleh para nasabah Prioritas.
Atas komitmen Perseroan dalam penyediaan solusi wealth management
yang berkualitas, pada tahun 2017 Perseroan memperoleh penghargaan
‘Best Private Wealth Bank in Indonesia’ dari The Asian Banker dan meraih
penghargaan dari Kementrian Keuangan sebagai agen penjual terbaik
Obligasi Ritel Indonesia selama 4 tahun berturut-turut sejak 2014 dan
sebagai agen penjual terbaik Sukuk Retail tahun 2017.
Kredit Pemilikan Rumah
Perseroan menyalurkan KPR ke debitur-debitur berkualitas dan fokus
terhadap pembiayaan properti rumah tapak (landed house). Perseroan
melihat KPR sebagai produk unggulan dalam upaya membangun hubungan
jangka panjang dengan nasabah dan membuka peluang bagi Perseroan
untuk menawarkan berbagai produk keuangan lainnya kepada debitur KPR.
Relatif rendahnya tingkat penetrasi KPR di Indonesia merupakan peluang
bagi Perseroan dalam pengembangan produk KPR dalam jangka panjang.
Pembiayaan Kendaraan Bermotor
Perseroan mengelola fasilitas pembiayaan mobil melalui entitas anak yaitu
BCA Finance dan pembiayaan sepeda motor melalui Entitas Anak, Central
Santosa Finance (CS Finance). Skema pendanaan yang digunakan adalah
joint financing, dimana porsi utama pendanaan berasal dari Perseroan dan
dicatat pada neraca Perseroan; sedangkan selebihnya berasal dari BCA
Finance dan CS Finance dicatat pada neraca dua entitas anak tersebut.
Melalui skema pembiayaan joint financing tersebut, kedua entitas anak
Perseroan tersebut memiliki struktur pendanaan yang kokoh dan stabil
dengan biaya bunga yang rendah.
Kartu Kredit
Di sisi kartu kredit, Perseroan mempertahankan posisinya sebagai salah satu
penerbit kartu kredit utama di Indonesia dan meningkatkan keunggulan BCA
Card yang merupakan ‘proprietary card’ BCA. Pada tahun 2017 Perseroan
mengelola sekitar 3,3 juta kartu kredit dengan nilai transaksi sebesar
Rp60,9 triliun, meningkat 13,3% dan merupakan salah satu yang terbesar di
Indonesia. Outstanding pinjaman kartu kredit tercatat sebesar Rp11,5 triliun,
meningkat 6,9% dari tahun sebelumnya. Perseroan tetap prudent dalam
mengelola kualitas pinjaman kartu kredit dimana rasio NPL kartu kredit tetap
stabil dan berada pada level yang rendah sebesar 1,9% pada akhir tahun
2017.
Perbankan Tresuri dan Internasional
Perbankan Tresuri
Tresuri BCA menyediakan beragam layanan untuk memenuhi kebutuhan
nasabah, termasuk produk valuta asing, pasar modal dan jasa kustodian.
Produk dan layanan ini tersedia bagi nasabah di segmen korporasi (termasuk
institusi keuangan non-bank), komersial, Usaha Kecil & Menengah (UKM)
dan nasabah individu melalui kerja sama dengan para front-liners di seluruh
jaringan cabang Perseroan dan melalui sinergi antara unit kerja lainnya.
Tresuri BCA secara proaktif melanjutkan inisiatif pemasaran produk valuta
asing dan obligasi kepada nasabah. Dengan komitmen untuk meningkatkan
kenyamanan bertransaksi, Perseroan menyediakan layanan transaksi
valuta asing secara online dan fasilitas e-Rate dengan memanfaatkan
perkembangan teknologi. Fitur e-Rate dalam internet banking memudahkan
nasabah untuk melakukan transaksi valuta asing secara online dalam jumlah
tertentu dengan kurs yang lebih atraktif dibandingkan kurs counter.
Perseroan secara konsisten mendapatkan kepercayaan sebagai agen
penjual Obligasi Ritel Indonesia (ORI) dan Sukuk Ritel (SR). Pada tahun
2017, Tresuri BCA menjual Obligasi Ritel Indonesia ORI014 sebesar Rp3,1
triliun dan Sukuk Ritel SR009 sejumlah Rp2,4 triliun pada pasar perdana,
serta berhasil memperoleh penghargaan dari Kementrian Keuangan
Indonesia sebagai agen penjual SR009 terbaik.
Selain menyediakan produk dan layanan valuta asing dan obligasi,
Perseroan juga menawarkan jasa Fund Administration Reksa Dana dan
Kustodian. Perseroan memastikan bahwa aset yang di tatausahakan oleh
Kustodian BCA terjaga dengan baik dan seluruh hak pemegang aset akan
terpenuhi seperti pembagian dividen atau penerimaan kupon obligasi. Total
aset yang dikelola Kustodian BCA pada akhir tahun 2017 tercatat ekuivalen
sebesar Rp91,9 triliun, meningkat 31,0% dibandingkan Rp68,1 triliun pada
tahun sebelumnya. Adapun Rekening Efek yang dikelola Kustodian BCA
mencapai lebih dari 34 ribu Rekening Efek. Jenis surat berharga yang
dikelola Rekening Efek yang dikelola Kustodian BCA termasuk Deposito,
Deposito on Call, Negotiable Certificate Deposit (NCD), MediumTerm Note
(MTN), Obligasi Korporasi, instrumen-instrumen Bank Indonesia, Saham dan
turunannya, Unit Reksa Dana dan Efek Beragun Aset. Kustodian BCA juga
menyediakan jasa safekeeping surat berharga dalam mata uang asing.
Perbankan Internasional
Memanfaatkan perkembangan bisnis trade finance dan peluang kerja sama
bisnis antar negara, Perbankan Internasional Perseroan menghadirkan
solusi tepat bagi kebutuhan nasabah, baik untuk transaksi trade finance
maupun kebutuhan pengiriman uang. Melalui layanan yang disediakan bagi
nasabah tersebut, Perbankan Internasional Perseroan mampu memberikan
kontribusi terhadap pendapatan operasional selain bunga Perseroan secara
keseluruhan.
Perbankan Internasional BCA secara aktif menjalin kerjasama dengan
bank-bank di kawasan Asia, seperti Jepang, Thailand, Malaysia dan Korea
Selatan yang menjadi mitra strategis dalam perdagangan internasional
Indonesia. Perbankan Internasional Perseroan senantiasa mengembangkan
produk perdagangan sesuai dengan perubahan kebutuhan nasabah dan
meningkatnya volume perdagangan maupun kebutuhan remittance di
kawasan Asia.
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PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN KETERANGAN

LEBIH LANJUT
5. KEGIATAN USAHA
Pada tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan melakukan kegiatan usaha Pada masa penawaran umum yaitu sejak tanggal 28 Juni 2018 hingga
perbankan sebagai berikut:
2 Juli 2018, Prospektus dan FPPOS dapat diperoleh pada kantor Penjamin
Perbankan Transaksi
Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi berikut ini:
Perseroan merupakan salah satu perbankan transaksi terkemuka di
PT BCA Sekuritas
Indonesia. Basis nasabah yang beragam dan saling terhubung melalui
jaringan multi-channel terintegrasi merupakan keunggulan franchise
Menara BCA - Grand Indonesia, Lantai 41
Perseroan. Berbagai investasi dilakukan untuk memperkokoh bisnis inti
Jl. MH. Thamrin No.1
perbankan transaksi serta untuk terus beradaptasi terhadap perubahan
Jakarta 10310
perilaku nasabah sesuai dengan perkembangan teknologi terkini.
Telepon: (021) 2358 7222
Perbankan transaksi merupakan penggerak pendanaan dari rekening Giro
Faksimili: (021) 2358 7250/7290/7300
dan Tabungan (CASA). Dana CASA Perseroan terus bertumbuh pada
tahun 2017 walaupun di tengah fase pemulihan perekonomian nasional,
ditopang oleh pengembangan franchise perbankan transaksi secara
SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA
berkesinambungan. Pada akhir tahun 2017 dana pihak ketiga Perseroan
KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI
meningkat 9,6%, mencapai Rp581,1 triliun, dengan 76,3% merupakan dana
CASA. Dana CASA mencatat pertumbuhan 8,7% menjadi Rp443,7 triliun,
PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG
dimana dana giro dan tabungan masing-masing meningkat 9,7% dan 8,2%
TERSAJI DALAM PROSPEKTUS
menjadi Rp151,3 triliun dan Rp292,4 triliun.

