PROSPEKTUS RINGKAS

RENC ANA JADWAL
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran 		 : 18 Juni 2015
Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) 		 : 18 Juni 2015
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham (Cum) dengan HMETD
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi 		 : 19 Juni 2015
- Pasar Tunai 		 : 22 Juni 2015
Tanggal Awal Perdagangan Saham (Ex) tanpa HMETD
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi 		 : 25 Juni 2015
- Pasar Tunai 		 : 30 Juni 2015
Tanggal Terakhir Pencatatan Dalam Daftar Pemegang Saham yang Berhak Atas
HMETD (recording date) 		 : 30 Juni 2015
Tanggal Distribusi HMETD, Prospektus dan Formulir 		 : 1 Juli 2015
Tanggal Pencatatan HMETD di PT Bursa Efek Indonesia 		 : 2 Juli 2015
Periode Perdagangan HMETD 		 : 2 s/d 8 Juli 2015
Periode Pendaftaran, Pemesanan, Pelaksanaan dan Pembayaran HMETD 		 : 2 s/d 8 Juli 2015
Tanggal Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD		 : 4 s/d 10 Juli 2015
Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan 		 : 10 Juli 2015
Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan 		 : 14 Juli 2015
Tanggal Pengembalian Uang Pesanan Saham Tambahan 		 : 6 Juli 2015

PENAWARAN UMUM TERBATAS V INI BELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM, INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT
DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH, PERNYATAAN PENDAFTARAAN PENAWARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK, NAMUN BELUM MEMPEROLEH
PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN PERNYATAAN
PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK TELAH EFEKTIF.
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.
PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRNIAGA Tbk. BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA, ATAU LAPORAN DAN
KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran
Umum Terbatas V dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut
“Penawaran Umum Terbatas V ” atau “PUT V ”) kepada Otoritas Jasa Keuangan up. Kepala Executive
Pasar Modal (selanjutnya disebut “OJK”) di Jakarta dengan surat No. B.13/Dir.01/SKP/5/2015 tanggal
11 Mei 2015 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan No. X.D.1 Lampiran
Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu (“Peraturan IX.D.1”) dan Peraturan No. IX.D.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
No.Kep-08/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan
Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA TBK
Kegiatan Usaha
Jasa Perbankan
Kantor Pusat
Agro Plaza
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 No.1, Jakarta
Telp.: (021) 5262570 Fax.: (021) 5262559

Perseroan, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT V bertanggung
jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, keterangan atau laporan serta kejujuran pendapat
yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Indonesia serta Kode Etik dan
standar profesinya masing-masing. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta
dalam PUT V ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung
maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
Sehubungan dengan PUT V ini, setiap pihak yang terafiliasi tidak diperkenankan memberikan
keterangan atau pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini
tanpa sebelumnya mendapatkan persetujuan tertulis dari Perseroan.
Dalam hal Pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek
tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan
dimasukkan ke rekening Perseroan.
PUT V INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN
SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA
PROSPEKTUS INI DAN/ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD ATAU DOKUMEN-DOKUMEN
YANG BERKAITAN DENGAN PUT V INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK
DIMAKSUDKAN SEBAGAI SUATU DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU
MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN
SAHAM, MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN
MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.
PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH
PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA
TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PENAWARAN UMUM TERBATAS V
Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PUT V dalam rangka penerbitan HMETD kepada
para pemegang saham Perseroan atas sebanyak-banyaknya 5.588.080.286 (lima miliar lima ratus
delapan puluh delapan juta delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh enam) Saham Biasa Atas
Nama dengan nilai nominal Rp100 (Seratus Rupiah) dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100
(seratus Rupiah) setiap saham, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 558.808.028.600,- (lima ratus
lima puluh delapan miliar delapan ratus delapan juta dua puluh delapan ribu enam ratus Rupiah).
Setiap pemegang 4 (empat) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
pada tanggal 30 Juni 2015 pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia berhak
atas 3 (tiga) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya
untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp100 (seratus
Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pembelian saham melalui
pelaksanaan HMETD. Saham Baru ini akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI
dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham Baru memiliki hak yang sama
dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham seri lainnya yang telah
ditempatkan dan disetor penuh. Dalam hal pemegang saham mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan Efek tersebut akan menjadi milik Perseroan
dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.
Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT V ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD,
maka (a) Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak
melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT V ini, maka seluruh pesanan atas
saham tambahan akan dipenuhi. (b) Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan
saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT V ini, maka kepada
pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan
secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing
pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan. Dalam PUT V tidak terdapat pembeli
siaga, dengan demikian apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa
saham dalam PUT V ini, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari dalam portepel.
HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai peraturan No. IX.D.1 selama
5 (lima) Hari Bursa mulai tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan 8 Juli 2015. Pencatatan Saham Hasil
Pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 2 Juli 2015. Tanggal terakhir pelaksanaan
HMETD adalah tanggal 8 Juli 2015 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal
tersebut tidak akan berlaku.
Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V ini
dilaksanakan menjadi saham oleh Pemegang Saham maka secara proforma struktur permodalan dan
kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas
V ini dengan asumsi seluruh pemegang saham mengambil bagian dengan melaksanakan HMETDnya adalah sebagai berikut :

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh:
1. PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero)
Tbk
2. Dana Pensiun
Perkebunan
3. Masyarakat dengan
kepemilikan dibawah
5%
Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh
Saham Dalam Portepel

Sebelum PUT V
Jumlah
Jumlah Nilai
Saham
Nominal (Rp)
10.000.000.000 1.000.000.000.000

%
-

Setelah PUT V
Jumlah
Jumlah Nilai
Saham
Nominal (Rp)
25.000.000.000 2.500.000.000.000

%
-

5.992.248.973

599.224.897.300

80,43

10.486.435.702

1.048.643.570.200

80,43

1.044.978.364

104.497.836.400

14,02

1.828.712.137

182.871.213.700

14,02

413.553.840

41.355.384.000

5,55

723.706.162

72.370.616.200

5,55

7.450.781.177
2.549.218.823

745.078.117.700
254.921.882.300

100,00
-

13.038.854.001
11.961.145.999

1.303.885.400.100
1.196.114.599.900

100,00
-

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan
dalam PUT V ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan
sahamnya (dilusi) dalam jumlah yang cukup material yaitu maksimum sebesar 75,00 %.
DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK EFEKTIFNYA PERNYATAAN
PENDAFTARAN DALAM RANGKA PUT V INI, PERSEROAN TIDAK AKAN MENERBITKAN ATAU
MENCATATKAn SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI
SAHAM DILUAR YANG DITAWARKAN DALAM PUT V INI.

RENCANA PENGGUNAAN DANA
Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUT V ini setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang
terkait dengan PUT V akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan yang
selanjutnya sesuai rencana akan digunakan seluruhnya untuk ekspansi kredit.
Sejalan dengan kebijakan Perseroan, apabila Perseroan belum merealisasikan seluruh dana hasil
PUT V tersebut, maka Perseroan dapat menggunakan dana tersebut pada penempatan antar bank
atau investasi sementara lainnya.
Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal
29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam
Rangka PUT V, biaya-biaya sehubungan dengan PUT V ini, yang merupakan persentase dari seluruh
penerimaan kotor hasil PUT V dengan total sebesar 0,305% dari Nilai PUT V yang terdiri dari:
a. Biaya Konsultan Hukum sekitar 0,029%
b. Biaya Kantor Akuntan Publik sekitar 0,092%
c. Biaya Notaris sekitar 0,015%
d. Biaya Biro Administrasi Efek sekitar 0,014%
e. Biaya percetakan, pengumuman Koran dan lain-lain termasuk biaya pencatatan di BEI dan
KSEI serta setoran SIPO sebesar sekitar 0,155%
Perseroan akan mempertanggung-jawabkan realisasi penggunaan dana hasil PUT V ini kepada para
pemegang saham Perseroan dalam RUPST Perseroan dan Otoritas Jasa Keuangan secara periodik
sesuai dengan Peraturan No. X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-81/PM1996
tanggal 17 Januari 1996 yang diubah dengan No. Kep-15/PM/1997 tanggal 30 April 1997 dan terakhir
diubah dengan No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum (“Peraturan No. X.K.4”).
Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil PUT V ini maka
Perseroan harus terlebih dahulu (i) melaporkannya ke Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan
alasan dan pertimbangannya, dan (ii) meminta persetujuan terlebih dahulu dari RUPS sesuai dengan
Peraturan No. X.K.4.
Adapun aksi korporasi terakhir yang dilakukan Perseroan adalah Penawaran Umum Terbatas IV pada
tahun 2013 yakni penawaran sejumlah 3.846.035.599 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal
Rp100,- dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp117,- setiap saham, sehingga seluruhnya berjumlah
Rp449.986.165.083,-. Setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, dana hasil Penawaran Umum
Terbatas IV tersebut telah digunakan seluruhnya sebagaimana laporan Perseroan kepada Otoritas
Jasa Keuangan melalui surat No. 005/SKP/Ext/I/2014 tanggal 20 Januari 2014

PERNYATAAN LIABILITAS
Pernyataan liabilitas berikut diambil dari Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2014
dan 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja dan ditandatangani oleh Sinarta,
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0701 dengan pendapat bahwa Laporan Keuangan menyajikan
secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga
Tbk pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun
yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Pada tanggal 31 Desember 2014, Perseroan mencatat jumlah liabilitas sebesar Rp6.928,52 miliar
yang terdiri dari (A) Liabilitas seperti tertera dalam neraca Perseroan sebesar Rp5.481,17 miliar
dan (B) Kewajiban karena Komitmen dan Kontinjensi sebesar Rp1.447,35 miliar, dengan perincian
sebagai berilkut:
A.

LIABILITAS

Keterangan
Liabilitas segera
Simpanan nasabah
Giro
Tabungan
Deposito berjangka
Simpanan dari bank lain
Liabilitas akseptasi
Utang pajak
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja
Liabilitas lain-lain
Jumlah Liabilitas

(dalam ribuan Rupiah)
Jumlah
14.334.620
354.983.627
308.795.502
4.542.474.337
164.579.782
22.419.241
9.524.682
22.484.090
41.574.010
5.481.169.891

Tidak ada liabilitas Perseroan yang telah jatuh tempo yang belum dilunasi
B.

KEWAJIBAN KARENA KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Keterangan
Kewajiban komitmen
Kewajiban kontijensi
Jumlah Liabilitas
Jumlah Liabilitas dan Kewajiban Komitmen Kontijensi

(dalam ribuan Rupiah)
Jumlah
1.369.821.289
77.524.724
1.447.346.013
6.928.515.904

Komponen liabilitas Perseroan terutama berasal dari simpanan nasabah yaitu dalam bentuk deposito
berjangka sebesar 82,87%, tabungan sebesar 5,63%, giro sebesar 6,48%, simpanan dari bank lain
sebesar 3,00%, liabilitas akseptasi sebesar 0,41% dan liabilitas Lain-lain sebesar 0,76%, dari jumlah
liabilitas.
Pada tanggal 31 Desember 2014, Perseroan memiliki kewajiban karena komitmen sebesar
Rp1.369,82 miliar dan kewajiban karena kontijensi sebesar Rp77,52 miliar. Kewajiban komitmen
merupakan fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan, sedangkan kewajiban kontijensi
merupakan garansi yang diterbitkan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA OPERASIONAL
Dibawah ini faktor-faktor utama yang telah mempengaruhi kinerja operasional Perseroan pada
periode yang diungkapkan antara lain:
a. Kondisi Ekonomi Makro
Sebagai perusahaan keuangan yang memiliki peran sebagai lembaga intermediasi, kinerja Perseoran
juga dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi. Pertumbuhan makro ekonomi yang baik akan
memberikan peluang yang lebih besar bagi pertumbuhan agribisnis yang merupakan fokus pemberian
kredit dari Perseroan. Dengan peningkatan kegiatan ekonomi akan meningkatkan jumlah transaksi
yang harus dilayani, produk-produk baru yang dibutuhkan dan pertumbuhan simpanan. Sebaliknya
pertumbuhan sektor agribisnis akan terpengaruh pada saat terjadinya perlambatan perekonomian
yang dapat berdampak pada kinerja Perseroan.
b. Segmen Bisnis
Kinerja operasional Perseroan meningkat pada tahun 2014 didukung oleh peningkatan marjin
aset terutama karena peningkatan komposisi portfolio kredit terhadap total aset dan pertumbuhan
pendapatan operasional lainnya (fee-based). Kemampuan Perseroan untuk meningkatkan penyaluran
kredit dipengaruhi beberapa faktor, termasuk kemampuan untuk meningkatkan penghimpunan dana
dan penguatan modal melalui akumulasi saldo laba, dan fokus pada pengembangan bisnis di sektor
agribisnis terutama UKM yang telah dilaksanakan Perseroan.
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Dengan 1 (satu) Kantor Pusat, 15 Kantor Cabang, 16 Kantor Cabang Pembantu, dan 3 Kantor Kas.
PENAWARAN UMUM TERBATAS V DALAM RANGKA
PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PUT V dalam rangka penerbitan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan atas sebanyak-banyaknya 5.588.080.286 Saham Biasa
Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100 setiap saham, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 558.808.028.600,-.. Setiap pemegang 4 (empat) Saham
Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 30 Juni 2015 pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia berhak atas 3 (tiga) HMETD, dimana setiap
1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar
penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham melalui pelaksanaan HMETD. Saham Baru ini akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan
peraturan perundangan yang berlaku. Saham Baru memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham seri lainnya yang telah ditempatkan dan
disetor penuh. Dalam hal pemegang saham mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan Efek tersebut akan menjadi milik Perseroan dan akan
dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.
Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT V ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka (a) Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan
tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT V ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi. (b) Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk
pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT V ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem
penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan. Dalam PUT V
tidak terdapat pembeli siaga, dengan demikian apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham dalam PUT V ini, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan
dari dalam portepel.

PUT V INI MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) PERSEROAN YANG AKAN DIADAKAN PADA
TANGGAL 18 JUNI 2015. DALAM HAL RUPSLB TERSEBUT TIDAK MENYETUJUI PENERBITAN HMETD, MAKA SEGALA KEGIATAN DAN/ATAU TINDAKAN LAIN BERUPA
APAPUN JUGA YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN/ATAU DIRENCANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL
TERSEBUT DI ATAS MAUPUN DALAM PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA PUT V, DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA DAN
TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR ATAU ALASAN APAPUN JUGA OLEH SIAPAPUN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM BERUPA APAPUN TERHADAP
PIHAK MANAPUN TERMASUK PERSEROAN SERTA LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL YANG DITUNJUK DALAM RANGKA PUT V INI.
HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai peraturan No. IX.D.1 selama 5 Hari Bursa mulai tanggal 2 juli 2015
sampai dengan 8 Juli 2015. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 2 Juli 2015. Tanggal terakhir
pelaksanaan HMETD adalah tanggal 8 juli 2015 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut akan GUGUR DEMI
HUKUM DAN TIDAK DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI SAHAM pERSEROAN.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM
PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HMETD MEREKA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT V INI SESUAI DENGAN
HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH YANG CUKUP MATERIAL YAITU MAKSIMUM SEBESAR 75% SETELAH PELAKSANAAN PUT V.
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c. Marjin Bunga Bersih
Indikator makro ekonomi terutama suku bunga dan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia
sangat mempengaruhi kinerja Perseroan. Perubahan-perubahan indikator tersebut akan
mempengaruhi kondisi keuangan dan kegiatan usaha Perseroan, mengingat aktivitas bisnis utama
Perseroan adalah upaya untuk mencapai tingkat marjin yang maksimal yaitu selisih (spread) antara
biaya dana, antara lain dari simpanan dan pendapatan yang diperoleh dari pemberian kredit.
Perseroan memperkirakan bahwa prospek pertumbuhan ekonomi dan tingginya marjin bunga bersih
di Indonesia akan meningkatkan persaingan yang tidak saja berasal dari perbankan domestik tetapi
juga bank asing. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia bahwa bank yag memiliki
tingkat LDR yang lebih rendah dari 78% atau lebih tinggi dari 92% akan dikenakan tambahan
GWM. Kondisi ini akan mendorong bank untuk meningkatkan suku bunga dana untuk memperoleh
simpanan dari nasabah untuk menjaga tingkat LDR di bawah 92%, hal ini akan menekan marjin
bunga bersih perbankan nasional yang pada akhirnya akan berdampak pada Perseroan.
d. Biaya Pendanaan
Penghimpunan dana Perseroan untuk mendanai kegiatan operasionalnya terutama bersumber dari
simpanan dana masyarakat masyarakat Deposito, Tabungan dan Giro. Penghimpunan dana murah
memiliki peran yang penting terhadap kemampuan Perseroan untuk meningkatkan portfolio kredit
sekaligus memelihara marjin bunga bersih yang tinggi.
e. Kebijakan di Sektor Perbankan
Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2014 menunjukkan stabilitas makro ekonomi dan
sistem keuangan yang terjaga serta proses penyesuaian ekonomi kearah yang lebih seimbang.
Bank Indonesia mempertahankan BI Rate pada 7,50% hampir sepanjang tahun 2014, namun terjadi
peningkatan menjadi 7,75% karena pada bulan November tahun 2014 terdapat penurunan subsidi
BBM. Dalam pemenuhan persyaratan GWM sekunder, Perseroan telah memenuhi Peraturan Bank
Indonesia (PBI) No.15/15/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang “Giro Wajib Minimum Bank
Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional”, yang mana pemenuhan
GWM sekunder adalah sebesar 4% dan GWM LDR ditetapkan batas bawah 78% dan batas atas
92%. Selanjutnya dalam mengelola kebijakan untuk mendukung penyaluran kredit, Bank Indonesia
menetapkan kisaran safety level rasio LDR sebesar 78% sampai 92%. Bank yang memiliki rasio
LDR diluar kisaran tersebut akan dikenakan persyaratan cadangan tambahan yang berlaku efektif 1
Maret 2011. Sehubungan dengan hal tersebut Bank harus memiliki alternatif pendanaan baik melalui
pinjaman antar bank dan pengelolaan kas jangka pendek.
f.
Kebijakan Akutansi Penting
Perseroan telah menetapkan kebijakan-kebijakan akutansi penting dalam penyusunan informasi
laporan keuangan Perseroan sesuai dengan penerapan standar akutansi yang berlaku, apabila
terdapat perubahan standar akutansi dikemudian hari dapat berpengaruh pada penyajian akun-akun
laporan keuangan Perseroan.
Tinjauan Keuangan
Sepanjang tahun 2014, Perseroan berhasil membukukan kinerja keuangan cukup baik didukung oleh
strategi pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan dan landasan keuangan maupun organisasi
yang semakin kokoh. Perseroan berhasil mencatat laba bersih sebesar Rp62,00 miliar, meningkat
18,23% dibandingkan tahun sebelumnya yang besarnya Rp52,44 miliar. Dengan peningkatan
profitabilitas tersebut, Perseroan mencatat tingkat pengembalian atas aset (Return on Assets/ROA)
sebesar 1,53% dan tingkat pengembalian atas ekuitas (Return on Equity/ROE) sebesar 7,36%.
Pendapatan Bunga
Sepanjang tahun 2014 pertumbuhan bisnis Perseroan cukup memuaskan terutama pertumbuhan
kredit yang mencapai 26,93% dibandingkan tahun 2013 sehingga menjadi Rp 4.694,58 miliar
dari Rp 3.698,59 miliar tahun 2013. Pertumbuhan kredit di tahun 2014 lebih baik dibandingkan
dengan pertumbuhan kredit tahun sebelumnya. Peningkatan kredit yang cukup signifikan tersebut
berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan bunga dari kredit yang diberikan pada tahun 2014
sebesar Rp 173,62 miliar atau 45,20% dibandingkan tahun 2013, peningkatan tersebut juga turut
didukung oleh peningkatan rata – rata suku bunga kredit di segmen menengah mencapai 12,02%
dan segmen ritel mencapai 14,80% pada tahun 2014, apabila dibandingkan dengan tahun 2013
10,58% untuk segmen menengah dan 13,07% di segmen ritel. Peningkatan suku bunga kredit ini
antara lain disebabkan karena meningkatnya suku bunga dana sebagai dampak dari tingginya angka
inflasi nasional yang mencapi 8,36% pada tahun 2014.
Pada tahun 2013 tercatat pertumbuhan kredit yang mencapai 46,13% dibandingkan tahun 2012
yang tercatat sebesar Rp 2.531,07 miliar. Pertumbuhan kredit di tahun 2013 tersebut berpengaruh
terhadap kenaikan pendapatan bunga dari kredit yang diberikan pada tahun 2013 yang tercatat
sebesar Rp 384,13 miliar meningkat 36,22% dibandingkan dengan tahun 2012 yang tercatat
sebesar Rp 282,00 miliar. Peningkatan tersebut juga didukung oleh peningkatan rata – rata suku
bunga kredit segmen menengah pada tahun 2013 yang mencapai 10,58% dibandingkan dengan
tahun 2012 sebesar 10,49%.
Beban Bunga
Di tengah persaingan yang ketat, peningkatan bunga simpanan didorong oleh inflasi yang masih
tinggi sehingga dampaknya beban bunga Perseroan pada tahun 2014 mengalami peningkatan
73,50% menjadi Rp 339,15 miliar dibandingkan tahun 2013 yang tercatat Rp 195,48 miliar. Penyebab
lain meningkatnya beban bunga dikarenakan peningkatan dana pihak ketiga Perseroan yang juga
mengalami pertumbuhan dengan baik sebesar 26,36% dibandingkan dengan tahun 2013.
Adapun pada tahun 2012 beban bunga tercatat sebesar Rp 133,55 miliar dengan demikian pada
tahun 2013 beban bunga Perseroan mengalami peningkatan sebesar 46,37 %, hal ini menunjukan
peningkatan dana pihak ketika terus membaik dari tahun ke tahun.
Pendapatan Bunga - Neto
Pendapatan bunga - neto Perseroan per 31 Desember 2014 tumbuh 15,12% menjadi Rp 259,19
miliar dibanding tahun 2013 yang tercatat Rp 225,14 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan
oleh peningkatan pendapatan bunga dari kredit yang diberikan sebesar Rp 173,62 miliar serta
peningkatan pendapatan atas surat berharga sebesar Rp 6,69 miliar atau 35,25%. Sedangkan
pendapatan bunga - neto tahun 2013 tersebut bilamana dibandingkan dengan tahun 2012 yang
tercatat sebesar Rp 182,94 miliar mengalami peningkatan sebesar 23,07%. Peningkatan tersebut
didominasi oleh pertumbuhan kredit selama 2013 yang naik sebesar 46,13% dibandingkan tahun
2012.
Pendapatan Operasional Lainnya
Komposisi pendapatan operasional lainnya Perseroan terdiri dari penerimaan kembali aset keuangan
yang telah dihapusbukukan, keuntungan dari penjualan efek-efek, jasa administrasi, provisi dan
komisi lainnya, keuntungan transaksi mata uang asing dan lain-lain. Pendapatan operasional lainnya
Perseroan untuk tahun 2014, mengalami penurunan sebesar 21,31% menjadi Rp 39,89 miliar
dibandingkan tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp 50,69 miliar. Apabila dibandingkan dengan tahun
2012 yang tercatat sebesar Rp 47,41 miliar, Pendapatan Operasional Lainnya pada tahun 2013
mengalami peningkatan sebesar 6,91%.
Beban Operasional Lainnya
Pada tahun 2014 beban operasional lainnya mencapai Rp 178,23 miliar, sedikit menurun
dibandingkan dengan tahun 2013 yang tercatat Rp180,07 miliar. Penyebab utamanya karena
perkembangan harga Surat Berharga Negara pada tahun 2014 mengalami peningkatan, seiring
dengan sentimen positif terhadap perekonomian Indonesia. Sedangkan pada tahun 2013 bila
dibandingkan dengan tahun 2012 yang tercatat sebesar Rp.141,22 miliar maka terjadi peningkatan
sebesar 27,51%.
Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai dan Beban Pajak
Tahun 2014, Perseroan membuat penyisihan Atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)
sebesar Rp 39,86 miliar lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp 29,19 miliar,
sedangkan pada tahun 2012 tercatat sebesar Rp. 38,98 miliar. Hal ini terjadi karena adanya
penurunan kinerja beberapa debitur yang dilihat dari kenaikan kolektibilitas kredit.
Beban pajak penghasilan merupakan salah satu kewajiban Perseroan sesuai dengan peraturan
perpajakan yang berlaku. Beban pajak penghasilan pada tahun 2014 sebesar Rp 23,35 miliar
meningkat dibandingkan dengan tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp19,15 miliar dan pada tahun
2012 tercatat sebesar Rp 18,44 miliar. Peningkatan dari tahun ketahun ini seiring dengan kenaikan
laba sebelum pajak Perseroan.
KONDISI KEUANGAN
Perseroan pada tahun 2014, lebih banyak melakukan konsolidasi organisasi untuk memperkokoh
fundamental organisasi. Namun demikian dalam masa konsolidasi Perseroan tetap mencatatkan
pertumbuhan kinerja yang cukup baik, terutama kegiatan ekspansi bisnis. Hal ini tercermin pada
pertumbuhan aset, kredit yang diberikan, maupun dana pihak ketiga. Berikut ringkasan neraca
Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir:
Aset
Tahun 2014 Dibandingkan Tahun 2013
Aset Perseroan per 31 Desember 2014 meningkat sebesar Rp 1.261,12 miliar atau lebih tinggi
24,61% dibandingkan per 31 Desember 2013. Peningkatan aset tersebut antara lain berasal dari
peningkatan Kredit yang diberikan, Giro pada Bank Indonesia dan Penempatan pada BI dan Bank
Lain. Kredit yang diberikan sebesar Rp 4.694,58 miliar pada tahun 2014 meningkat 26,93% dari
tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp 3.698,59 miliar, dikarenakan adanya ekspansi kredit yang
dilakukan Perseroan yang didukung dengan penambahan jaringan kantor Perseroan. Aset produktif
pada Desember 2014 masih didominasi oleh kredit yang diberikan sebesar Rp 4.694,58 miliar atau
78,53% dari total aset produktif. Komposisi aset produktif lainnya termasuk efek-efek, penempatan
dan giro pada bank lain sebesar 21,09% dari total aset produktif. Seiring dengan pertumbuhan aset
produktif dan dalam beberapa kondisi terdapat penurunan nilai akibat kondisi usaha debitur yang
menurun, maka total Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (“CKPN”) yang dibentuk per 31 Desember
2014 mencapai sebesar Rp100,90 miliar, meningkat 1,58% dari posisi Desember 2013 yang tercatat
terjadi pembentukan sebesar Rp99,34 miliar. Perseroan melakukan perhitungan pencadangan
menggunakan dasar penurunan nilai (impairment) yang dinilai secara individual dan secara kolektif.
Tahun 2013 Dibandingkan Tahun 2012
Aset Perseroan per 31 Desember 2013 meningkat sebesar 1.083,93 miliar atau lebih tinggi 26,83%
dibandingkan per Desember 2012. Peningkatan aset tersebut antara lain berasal dari peningkatan
surat berharga dan kredit yang diberikan masing – masing sebesar Rp 453,17 milyar dan Rp
1.167,52 miliar. Aset produktif pada Desember 2013 masih didominasi oleh kredit yang diberikan
sebesar Rp 3.698,59 miliar atau 76,49% dari total aset produktif. Seiring dengan pertumbuhan aset
produktif dan dalam beberapa kondisi, terdapat penurunan nilai akibat kondisi usaha debitur yang
menurun, maka total Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang dibentuk per 31 Desember
2013 meningkat sebesar Rp 6,04 miliar atau naik sebesar 6,48% dari posisi Desember 2012 yang
tercatat sebesar Rp 93,29 miliar.

Kas dan Giro pada BI
Tahun 2014 Dibandingkan Tahun 2013
Posisi kas Perseroan pada tahun 2014 tercatat Rp 40,11 miliar atau mengalami kenaikan 76,24% dari
Rp 22,76 miliar pada tahun 2013. Giro pada BI juga mengalami peningkatan sebesar 30,50% dari
Rp 287,03 miliar pada tahun 2013 menjadi Rp 374,58 miliar pada tahun 2014, kenaikan tersebut
terutama disebabkan peningkatan Giro Wajib Minimum (GWM) seiring dengan peningkatan Dana
Pihak Ketiga Perseroan. Giro pada bank lain dan penempatan pada BI serta bank lain mengalami
kenaikan sebesar 20,12% dari Rp 512,31 miliar pada Desember tahun 2013 menjadi Rp 615,41
miliar pada Desember 2014.
Tahun 2013 Dibandingkan Tahun 2012
Posisi kas Perseroan pada tahun 2013 tercatat Rp 22,76 milyar atau mengalami penurunan 20,84%
dari Rp 28,75 miliar pada tahun 2012. Giro pada BI mengalami peningkatan signifikan 33,09% dari
Rp 215,67 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp 287,03 miliar pada tahun 2013. Kenaikan tersebut
terutama disebabkan peningkatan Giro Wajib Minimum (GWM) seiring dengan peningkatan dana
pihak ketiga Perseroan. Giro pada bank lain dan penempatan pada BI serta bank lain mengalami
penurunan sebesar 54,01% dari Rp 1.113,95 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp 512,31 miliar pada
2013.
Efek-efek
Pada tahun 2014, posisi efek-efek Perseroan mengalami peningkatan sebesar 3,38% dari Rp
623,98 miliar pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp645,10 miliar. Dibandingkan dengan tahun 2012
yang tercatat sebesar Rp 170,82 miliar, efek-efek Perseroan pada tahun 2013 meningkat sebesar
265,29 % dari tahun 2012. Hal ini terjadi antara lain karena optimalisasi penempatan dana dari
secondary reserve pada surat berharga yang lebih menguntungkan.
Kredit Yang Diberikan
Tahun 2014 Dibandingkan Tahun 2013
Kredit Perseroan posisi tahun 2014 mencapai Rp4.694,58 miliar atau tumbuh 26,93% dibandingkan
kredit tahun sebelumnya yang tercatat Rp3.698,59 miliar. Pertumbuhan kredit Perseroan lebih
tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan kredit perbankan nasional yang sebesar 17%.
Kualitas kredit Perseroan tahun 2014 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berkategori
lancar meningkat 26,05% dari Rp3.566,97 miliar menjadi Rp4.496,28 miliar. Namun demikian
kredit dengan kategori dalam perhatian khusus meningkat 109,88% dari Rp50,18 miliar menjadi
Rp105,32 miliar. Sedangkan total kredit yang masuk kategori non performing loan (gross) Perseroan
mengalami peningkatan dari Rp81,44 miliar menjadi Rp92,98 miliar, sedangkan rasio kredit
bermasalah bruto menurun menjadi 2,02% dari sebelumnya 2,27%. Penerimaan kembali kredit
yang telah dihapusbukukan (recovery) pada tahun 2014 sebesar Rp15,31 miliar. Dibandingkan
dengan tahun 2013, terdapat penurunan recovery sebesar Rp0,82 miliar. Adapun suku bunga ratarata efektif dan kontrak untuk kredit dalam mata uang Rupiah pada tahun 2014 adalah 13,63% dan
13,26%, sedangkan suku bunga rata-rata efektif dan kontrak untuk kredit dalam mata uang asing
pada tahun 2014 adalah 6,09% dan 5,90%, sedangkan untuk tahun 2013 suku bunga rata-rata
efektif dan kontrak untuk kredit dalam mata uang rupiah adalah 13,73% dan 13,32% dan untuk mata
uang asing adalah 5,93% dan 5,72%.
Tahun 2013 Dibandingkan Tahun 2012
Kredit Perseroan posisi tahun 2013 mencapai Rp 3.698,59 miliar atau tumbuh 46,13% dibandingkan
kredit tahun 2012 yang tercatat Rp 2.531,07 miliar. Pertumbuhan kredit Perseroan lebih tinggi
dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan kredit perbankan nasional yang sebesar 18%. Kualitas
kredit Perseroan tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 yang berkategori lancar meningkat
51,37% dari Rp 2.356,41 miliar menjadi Rp 3.566,97 miliar. Namun demikian kredit dengan kategori
Dalam Perhatian Khusus menurun menjadi Rp 50,18 milyar dari Rp 82,06 miliar atau turun sebesar
38,84%. Sedangkan total kredit yang masuk kategori non performing loan (gross) mengalami
penurunan dari sebesar Rp 92,61 miliar menjadi Rp 81,44 miliar, seiring dengan hal tersebut rasio
kredit bermasalah bruto sedikit menurun menjadi 2,27% dari sebelumnya 3,68%. Penerimaan
kembali kredit yang telah dihapusbukukan (recovery) pada tahun 2013 sebesar Rp 16,13 miliar.
Dibandingkan dengan tahun 2012, terdapat peningkatan recovery sebesar Rp 8,40 miliar. Tahun
2013 suku bunga rata-rata efektif dan kontrak untuk kredit dalam mata uang Rupiah adalah 13,73%
dan 13,32% dan untuk mata uang asing adalah 5,93% dan 5,72% sedangkan Tahun 2012 suku
bunga rata-rata efektif dan kontrak untuk kredit dalam mata uang Rupiah adalah 15,03% dan
14,62% dan untuk mata uang asing adalah 5,29% dan 5,29%.
Penyertaan Saham
Penyertaan saham Perseroan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp0,30 miliar, sama dengan posisi
tahun 2013 dan tahun 2012.
Aset Tetap
Posisi aset tetap tahun 2014 tercatat sebesar Rp49,83 miliar, naik 72,64% dari tahun 2013
yang tercatat sebesar Rp28,86 miliar. Sedangkan aset tetap pada tahun 2013 bila dibandingkan
dengan tahun 2012 yang tercatat sebesar Rp10,48 miliar mengalami kenaikan sebesar 175,51%.
Perseroan pada tahun 2014 melakukan belanja modal sebesar Rp28,41 miliar, sedangkan pada
tahun 2013 sebesar Rp23,74 miliar. Peningkatan tersebut menunjukkan belanja modal Perseroan
yang meningkat dari tahun ke tahun untuk perluasan jaringan kerja Perseroan, yang bersumber
dari kas Perseroan.
Liabilitas
Posisi tahun 2014 liabilitas Perseroan sebesar Rp5.481,17 miliar atau tumbuh 27,85% dari
Rp4.287,16 miliar pada tahun 2013. Sedangkan pada tahun 2012 liabilitas sebesar Rp.3.668,22
miliar, dengan demikian tumbuh sebesar 16,87% dibandingkan tahun 2013. Kontributor utama
peningkatan ini berasal dari kenaikan dana pihak ketiga Perseroan dari tahun ke tahun.
Dana Pihak Ketiga (DPK)
DPK merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.
Pada tahun 2014, Perseroan berhasil meningkatkan DPK dari Rp 4.120,25 miliar pada tahun
2013 menjadi sebesar Rp 5.206,25 miliar atau naik 26,36% dari tahun sebelumnya. Pada tahun
2012 tercatat sebesar Rp 3.054,29 miliar, dengan demikian tahun 2013 naik sebesar 34,90 % dari
tahun 2012. Total DPK Perseroan masih didominasi oleh deposito. Namun demikian pertumbuhan
dana murah terutama tabungan cukup baik. Deposito pada posisi tahun 2014 tercatat sebesar
Rp4.542,47 miliar, mengalami kenaikan 40,21% dibanding tahun 2013 yang mencapai sebesar
Rp3.239,77 miliar. Deposito pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 26,31% dari sebesar
Rp 2.564,89 miliar pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp 3.239,77 miliar. Komposisi deposito tahun
2014 mencapai 87,25%, tahun 2013 sebesar 78,63 %, dan tahun 2012 sebesar 83,98 % dari DPK.
Pada tahun 2014 tabungan mengalami pertumbuhan 33,65%, yaitu mencapai sebesar Rp 308,80 miliar
dari tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp 231,04 miliar. Sedangkan pada tahun 2012 tercatat sebesar
Rp 190,61 miliar, dengan demikian tahun 2013 tumbuh sebesar 21,21 % dibandingkan
dari tahun 2012. Komposisi tabungan terhadap total dana pihak ketiga masih yang terkecil
dikarenakan jaringan kantor maupun jaringan ATM Perseroan masih belum tersebar luas.
Pada tahun 2014 giro mengalami penurunan sebesar 45,34% dari Rp 649,44 miliar pada tahun
2013 menjadi Rp 354,98 miliar pada tahun 2014. Penurunan tersebut terutama disebabkan
karena penurunan Giro dari beberapa nasabah utama Perseroan yang dipengaruhi oleh
penurunan harga CPO (Crude Palm Oil) pada akhir tahun mengingat beberapa nasabah utama
Perseroan bergerak dalam sektor perkebunan kelapa sawit, sehingga berpengaruh terhadap
posisi Giro Perseroan pada akhir tahun. Sedangkan giro pada tahun 2012 tercatat sebesar
Rp 298,79 miliar dengan demikian tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 giro mengalami
peningkatan sebesar 117,36 %. Akan tetapi Deposito Berjangka Perseroan pada tahun 2014
meningkat sebesar Rp1.302,71 miliar atau lebih tinggi 40,21% dibandingkan tahun 2013.
Sedangkan Deposito pada tahun 2012 tercatat sebesar Rp 2.564,89 miliar, dengan demikian tahun
2013 dibandingkan dengan tahun 2012 Deposito mengalami peningkatan sebesar 26,31%. Kenaikan
tersebut terutama disebabkan penempatan dana dari beberapa nasabah utama Perseroan yang
dipengaruhi oleh penurunan harga CPO (Crude Palm Oil) pada akhir tahun, yang mana beberapa
nasabah utama Perseroan bergerak dalam sektor perkebunan kelapa sawit, sehingga strategi yang
diambil adalah menanamkan modalnya untuk sementara waktu pada Deposito Berjangka, sampai
harga CPO kembali stabil.
Perseroan telah melakukan langkah-langkah untuk menghadapi penarikan dana dalam jumlah
besar dengan mengatur prosedur penarikan dan simpanan sebagai berikut:
a) Penarikan dana dalam jumlah besar pada umumnya dilakukan nasabah besar yang merupakan
prime customer Perseroan, yang mana sebelum melakukan penarikan dikonfirmasikan terlebih
dahulu ke Perseroan, sehingga kondisi tersebut dapat diantisipasi sebelumnya.
b) Perseroan berusaha menjaga Rasio LDR, sehingga dapat mengcover jika terjadi penarikan
dalam jumlah besar.
c) Perseroan memiliki entitas induk (BRI) yang sangat kuat dalam likuiditas, yang mana dapat
diminta bantuannya jika Perseroan mengalami kesulitan likuiditas.
Adapun suku bunga rata-rata Dana Pihak Ketiga pada tahun 2014 untuk produk Tabungan sebesar
2,43%, Deposito Berjangka sebesar 9,85% untuk Rupiah dan 2,86% untuk Dolar Amerika Serikat.
Selain itu untuk jasa Giro pada tahun 2014 sebesar 0,93% untuk Rupiah dan 0,25% untuk Dolar
Amerika Serikat.
Untuk tahun 2013, suku bunga rata-rata Dana pihak Ketiga produk Tabungan sebesar 2,00%,
Deposito Berjangka sebesar 7,24% untuk Rupiah dan 2,46% untuk Dolar Amerika Serikat, dan
Jasa Giro sebesar 0,99% untuk Rupiah dan 0,25% untuk Dolar Amerika Serikat. Sedangkan untuk
tahun 2012, suku bunga rata-rata Dana Pihak Ketiga produk Tabungan sebesar 0,83%, Deposito
Berjangka sebesar 6,02% untuk Rupiah dan 1,02% untuk Dolar Amerika Serikat serta Jasa Giro
sebesar 0,11% untuk Rupiah dan 0,18% untuk Dolar Amerika Serikat. Besaran tingkat suku bunga
dan perubahannya tidak berpengaruh terhadap kemampuan Perseroan untuk mengembalikan
pinjaman atau membayar kewajiban, karena peningkatan suku bunga dana pihak ketiga selalu
diikuti oleh kenaikan suku bunga kredit yang diberikan.
Simpanan dari Bank Lain
Simpanan dari bank lain terdiri dari giro, deposito berjangka dan interbank call money. Pos ini
digunakan untuk transaksi antarbank dalam rangka operasional dan manajemen likuiditas. Posisi
simpanan dari bank lain dan lembaga lainnya pada tahun 2014 tercatat sebesar Rp164,58 miliar,
mengalami peningkatan sebesar Rp70,55 miliar dari tahun sebelumnya. Peningkatan Simpanan
dari Bank Lain Perseroan lebih tinggi 75,03% dibandingkan tahun 2013 terutama disebabkan oleh
penempatan dana antar bank (interbank call money) dari Entitas Induk (BRI) sebesar Rp160 miliar.

Sedangkan pada tahun 2012 tercatat sebesar Rp 341,95 miliar, dengan demikian tahun 2013 yang
tercatat sebesar Rp 94,03 miliar, mengalami penurunan sebesar 72,50 %.
Liabilitas Lainnya
Liabilitas ini antara lain terdiri dari bonus dan insentif, bunga yang masih harus dibayar, cadangan
pajak, cadangan liabilitas litigasi, pendapatan diterima di muka, setoran jaminan dan lain-lain. Pada
tahun 2014 liabilitas lainnya tercatat sebesar Rp 41,57 miliar atau naik 35,05% dibandingkan tahun
sebelumnya yang sebesar Rp 30,78 miliar. Peningkatan terbesar masih didominasi oleh bunga yang
masih harus dibayar sebesar 55,86% yaitu dari Rp 10,20 miliar pada tahun 2013 menjadi Rp15,90
miliar pada tahun 2014. Pada tahun 2012 liabilitas lainnya tercatat sebesar Rp 27,08 miliar dengan
demikian pada tahun 2013 meningkat sebesar 13,67 % dibandingkan dengan tahun 2012.
Ekuitas
Total ekuitas mengalami peningkatan 8,02% menjadi Rp904,02 miliar pada tahun 2014 dari
Rp836,91 miliar pada tahun 2013. Kenaikan ini terutama disebabkan karena meningkatnya saldo
laba dari Rp37,23 miliar di tahun 2013 menjadi Rp88,95 miliar ditahun 2014, peningkatan ini karena
penambahan laba berjalan pada tahun 2014 sebesar Rp62,00 miliar. Bilamana dibandingkan pada
tahun 2012 Ekuitas tercatat sebesar Rp 371,92 miliar, dengan demikian pada tahun 2013 telah terjadi
peningkatan sebesar 125,02 %.
Pada tahun 2012 laba tahun berjalan tercatat Rp. 33,03 miliar, dengan demikian pada tahun 2013
laba tahun berjalan meningkat sebesar 58,78 %Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
bahwa pembagian dividen tidak dapat dilakukan sepanjang laba ditahan Perseroan dalam posisi
defisit. Namun demikian dikarenakan kinerja Perseroan pada tahun 2013 telah memperoleh laba
kumulatif, Perseroan tidak lagi mencatat saldo negatif.
INFORMASI ARUS KAS
Aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan yang telah dilakukan oleh Perseroan sepanjang
tahun 2014 memberi dampak pada peningkatan dana kas Perseroan. Posisi kas Perseroan pada
akhir tahun 2014 sebesar Rp1.030,10 miliar, posisi ini naik dibandingkan dengan yang tercatat di
tahun 2013 sebesar Rp822,10 miliar sedangkan pada akhir tahun 2012 tercatat sebesar Rp 1.358,37
miliar. Kenaikan paling besar adalah pada arus kas kegiatan operasional yaitu kenaikan Deposito
Berjangka.
Arus Kas dari Kegiatan Operasional
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional di tahun 2014 adalah sebesar Rp242,46
miliar. Arus kas masuk terutama berasal dari penerimaan bunga, provisi dan komisi serta kenaikan
tabungan dan deposito berjangka dan simpanan dari bank lain masing-masing sebesar Rp601,40
miliar, Rp77,75 miliar, Rp1.302,71 miliar dan Rp70,55 miliar. Arus kas masuk tersebut lebih tinggi
dibandingkan kas keluar untuk keperluan pencairan kredit yang diberikan sebesar Rp1.036,33 miliar,
pembayaran bunga, provisi dan komisi sebesar Rp335,30 miliar, penurunan giro sebesar Rp294,46
miliar dan beban operasional lainnya sebesar Rp162,19 miliar.
Pada tahun 2013, arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan operasional sebesar Rp278,51
miliar, terutama berasal dari penerimaan bunga, provisi dan komisi dan juga berasal dari kenaikan
simpanan Perseroan (giro, tabungan dan deposito berjangka) yang tidak diimbangi oleh arus kas
keluar, untuk keperluan pemberian kredit dan penurunan simpanan dari bank lain.
Pada tahun 2012, arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan operasional sebesar Rp. 41,72
miliar, hal ini disebabkan terutama berasal dari penerimaan bunga, provisi dan komisi dan juga
berasal dari kenaikan simpanan Perseroan (tabungan dan deposito berjangka) yang diimbangi oleh
arus kas keluar, terutama yang digunakan untuk tambahan pemberian kredit, pembayaran beban
bunga dan beban operasional lainnya.
Arus Kas untuk Kegiatan Investasi
Selama tahun 2014, arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi adalah sebesar
Rp24,02 miliar, terutama berasal dari perolehan aset tetap sebesar Rp27,99 miliar dan penurunan
efek-efek yang tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo sebesar Rp3,74 miliar.
Sedangkan tahun 2013, arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi sebesar Rp528,53
miliar. Sedangkan pada tahun 2012 arus kas bersih yang digunanakan untuk kegiatan investasi
tercatat sebesar Rp 52,49 miliar.
Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan
Pada tahun 2014, arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan adalah Rp10,28
miliar, yang berasal dari pembagian dividen sebesar Rp10,28 miliar. Sedangkan di tahun 2013, arus
kas bersih yang diperoleh dari kegiatan pendanaan sebesar Rp270,78 miliar, yang diperoleh dari
penerbitan saham baru sebesar Rp447,00 miliar dan untuk pembayaran pinjaman yang diterima
sebesar Rp176,22 miliar.
Pada tahun 2012 arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan adalah sebesar Rp
65,24 miliar yang digunakan untuk pembayaran pinjaman yang diterima.
Transaksi yang melibatkan mata uang asing pada kas dan setara kas dicatat pada nilai kurs pada
saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, kas dan setara kas dalam mata
uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs Reuters pada pukul
16.00 WIB yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Selama periode pelaporan fluktuasi tersebut
bersifat cash basis.
KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL
Bank wajib menghitung Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum atau Capital Adequacy Ratio
(CAR) berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 14/18/PBI/2012 tanggal 28 November 2012. Untuk
memenuhi persyaratan tersebut, Perseroan memiliki kebijakan untuk menjaga struktur modal yang
mampu mengantisipasi seluruh risiko-risiko utama yang terjadi di dalam pengelolaan bank. Risikorisiko utama dimaksud adalah risiko pasar, risiko kredit dan risiko operasional. Perhitungan risiko
operasional untuk biaya modal ditetapkan sebesar 15% dari rata-rata pendapatan bruto tahunan
selama 3 tahun terakhir yang diimplementasikan secara efektif per tanggal 1 Januari 2011 yang
berpengaruh terhadap perhitungan rasio kecukupan modal pada tahun 2011.
Sejak tanggal 1 Januari 2014, Perseroan telah menerapkan PBI No. 15/12/PBI/2013 tentang
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum pasal 11 ayat 2 terkait ketentuan penyediaan
modal inti paling rendah sebesar 6% dari ATMR baik secara individual maupun secara konsolidasi.
Sesuai dengan Peraturan BI, modal bank terdiri atas:
1. Modal Inti
Merupakan modal bank yang terdiri dari: modal saham yang disetor, cadangan yang
diungkapkan sebagai modal sumbangan, tambahan modal disetor, laba ditahan (termasuk
saldo laba yang dicadangkan untuk tujuan tertentu), penurunan nilai atas instrumen keuangan
yang tersedia untuk dijual, dan selisih yang terjadi antara laporan keuangan kantor cabang
internasional. Seperti tampak pada tabel di bawah, modal inti Perseroan di tahun 2014 mencapai
Rp851,41 miliar, naik 6,44% dari posisi Rp799,93 miliar di tahun sebelumnya, kenaikan tersebut
disebabkan pencapaian laba tahun berjalan pada tahun 2014 sebesar Rp32,10 miliar dan laba
tahun lalu yang diperhitungkan sebesar Rp9,80 miliar sebagai komponen faktor penambah
modal inti , sedangkan pada tahun 2013 pencapaian laba tahun berjalan sebesar Rp25,99 miliar
dan laba tahun lalu masih rugi sebesar Rp38,65 miliar sebagai komponen faktor pengurang
modal inti.
Modal inti tahun 2013 mencapai Rp 799,93 miliar, naik 143,38% dari posisi Rp 328,68 miliar
di tahun 2012, kenaikan tersebut karena adanya tambahan modal dari komponen laba dan
tambahan modal disetor.
2.

3.

Modal Pelengkap (maksimum 100% dari modal inti)
Modal pelengkap mengacu pada modal bank yang terdiri dari: penyisihan penilaian kembali
aktiva tetap, penyisihan umum untuk provisi penghapusan aktiva produktif, pinjaman
subordinasi, dan kenaikan nilai wajar atas penyertaan yang tersedia untuk dijual. Total modal
pelengkap Perseroan di tahun 2014 sebesar Rp50,96 miliar mengalami kenaikan dibandingkan
tahun 2013 sebesar Rp43,28 miliar. Sedangkan untuk tahun 2012 sebesar Rp 25,52 miliar, lebih
kecil dibandingkan tahun 2013.
Modal Pelengkap Tambahan yang Dialokasikan untuk Mengantisipasi Risiko Pasar
Pada tahun 2014, Perseroan memiliki modal inti dan modal pelengkap sebesar Rp851,41
miliar dan Rp50,96 milyar. Perseroan tidak memiliki modal tambahan yang dialokasikan untuk
mengantisipasi risiko pasar untuk tahun 2014, 2013, dan 2012. Apabila dilihat dari modal
pelengkap - Tier 2 Capital Perseroan yang tercatat sebesar Rp50,96 miliar pada Desember
2014, atau 6% dari total modal inti yang tercatat sebesar Rp851,41 miliar. Sesuai dengan
Peraturan Bank Indonesia No.15/12/PBI/2013 tanggal 12 Desember 2013, komposisi modal
pelengkap adalah maksimal 100% dari modal inti maka dengan komposisi modal pelengkap
sebesar 6%, Perseroan memiliki ruang yang cukup besar untuk memperkuat modalnya, seperti
melalui penerbitan obligasi subordinasi.

Kecukupan Modal
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008, Bank wajib
menghitung Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum/Capital Adequacy Ratio (CAR) dengan
memperhitungkan risiko kredit, pasar dan operasional. CAR Perseroan sebesar 19,06% di tahun
2014, mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 21,60%. Penurunan ini
disebabkan kenaikan ATMR untuk risiko kredit seiring dengan pertumbuhan kredit sebesar 26,93%
pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013. Sedangkan CAR pada tahun 2013 mengalami
peningkatan bila dibandingkan dengan CAR tahun 2012 yang sebesar 14,80%, peningkatan CAR
ditahun 2013 ini disebabkan kenaikan total modal sebesar 138,06% dan ATMR untuk risiko kredit,
risiko operasional, dan risiko pasar mengalami peningkatan sebesar 63,13%. Perseroan tidak
diwajibkan untuk membentuk GWM LDR karena Perusahaan memiliki rasio KPMM diatas 14% dan
LDR diatas 78% dan dibawah 92%. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.15/15/
PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 mengenai Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank
Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi bank umum konvensional.
Imbal Hasil
Imbal hasil terhadap ekuitas (Return On Equity-ROE) yang merupakan cerminan dari imbal hasil
kepada pemegang saham pada tahun 2014 di level 7,36%, sedikit di bawah pencapaian ROE tahun
2013 di level 8,89%. Sedangkan imbal hasil terhadap aset (Return on Asset) mengalami penurunan
dari 1,66% pada tahun 2013 menjadi sebesar 1,53% pada tahun 2014. Sedangkan untuk tahun 2013,
imbal hasil terhadap ekuitas (Return On Equity-ROE) mengalami penurunan dibandingkan dengan
tahun 2012 yang sebesar 10,26% dan ROA mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun
2012 yang tercatat sebesar 1,63%.
Net Interest Margin
Suku bunga DPK menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2013 seiring dengan peningkatan BIRate, hal tersebut berdampak pada Rasio Net Interest Margin (NIM) Perseroan pada tahun 2014 di
level 4,62% sedikit menurun dibanding NIM Perseroan tahun 2013 yang tercatat 5,31%. Sedangkan
untuk tahun 2012, Rasio Net Interest Margin (NIM) di level 6,00%.
Loan to Deposit Ratio
Fokus Perseroan pada fungsi intermediasi dengan menyalurkan kredit kepada masyarakat guna
mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga. Rasio pinjaman terhadap simpanan
Perseroan (Loan to Deposit Ratio - LDR) di tahun 2014 sebesar 88,49%, meningkat dibandingkan
LDR Perseroan tahun 2013 sebesar 87,11%. Sedangkan untuk tahun 2012, LDR mencapai 82,48%.
BOPO
Peningkatan suku bunga DPK dan peningkatan kredit bermasalah sejalan dengan menurunnya
kinerja beberapa debitur Perseroan, menyebabkan BOPO ( Biaya Operasional terhadap Pendapatan
Pendapatan Operasional) Perseroan pada tahun 2014 menjadi 87,31% lebih tinggi dari tahun 2013
sebesar 85,88%. Sedangkan untuk tahun 2012, BOPO Perseroan sebesar 86,54%.
Giro Wajib Minimum
Berdasarkan kebijakan Bank Indonesia, Perseroan wajib memelihara Giro Wajib Minimum (GWM)
utama Rupiah sebagai secondary reserve. Pada Tahun 2012 posisi GWM adalah sebesar 8,24%
dan tahun 2013 posisi GWM Perseroan adalah sebesar 8,18% dan posisi GWM pada 2014 sebesar
8,16%.
Posisi Devisa Neto
Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan merupakan
penjumlahan nilai absolut atas selisih bersih aset dan liabilitas serta selisih bersih atas tagihan dan
liabilitas rekening administratif dari masing-masing mata uang asing yang dinyatakan dalam mata
uang Rupiah. Pada tahun 2014, rasio PDN Perseroan adalah sebesar 5,82% naik dibanding rasio
PDN pada tahun 2013 yang sebesar 3,56%. Sedangkan untuk tahun 2012 sebesar 0,34%. Per tanggal
31 Desember 2014, Perseroan memenuhi seluruh rasio wajib (statutory ratio) yang ditentukan oleh
Bank Indonesia maupun oleh perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Selain itu, sebagian
besar dari rasio-rasio keuangan penting yang disajikan dalam tabel di atas, menunjukkan landasan
atau fundamental keuangan Perseroan yang kokoh dan fungsi intermediasi perbankan yang benarbenar dilakukan oleh Perseroan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
Perhitungan ATMR Kredit dengan Standardized Approach
Perseroan telah siap menerapkan perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko
kredit dengan menggunakan perhitungan standar pada laporan keuangan tahun 2014 sesuai dengan
Surat Edaran BI Nomor 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011. Penerapan ini akan berdampak pada
perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), yakni rasio KPMM mengalami
sedikit penurunan yang sebagian besar disebabkan oleh pengelompokan kredit dengan plafond di
atas Rp5 miliar masuk ke dalam kategori portofolio tagihan kepada korporasi dengan bobot risiko
100%. Penerapan ketentuan ini diperkirakan tidak akan menurunkan rasio CAR Perseroan secara
signifikan karena Perseroan tetap fokus pada segmen usaha UKM yang pada posisi tahun 2014
komposisi UKM terhadap total kredit sebesar 21,66% dan penyaluran kredit diarahkan kepada kredit
dengan ATMR relatif rendah seperti kepada BUMN. Komposisi UKM terhadap total kredit untuk tahun
2013 sebesar 14,15% dan tahun 2012 sebesar 22,31%
Kemampuan Dalam Membayar Kewajiban (Likuiditas)
Dalam menjaga pemenuhan kewajibannya, Perseroan senantiasa menjaga likuiditas pada tingkat
yang sehat. Hal ini ditunjukkan melalui tingkat LDR (Rasio Kredit terhadap DPK). LDR pada tahun
2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar 88,49%, 87,11% dan 82,48%. Bank Indonesia
menetapkan batasan LDR antara 78% sampai dengan 92%. Dalam usahanya untuk memaksimalkan
posisi LDR, Perseroan akan terus memperkuat komitmen dalam menjalankan peran sebagai
lembaga intermediasi perbankan secara aktif yang fokus dalam pembiayaan beragam jenis industri
UMKM dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian serta menerapkan manajemen risiko.
Perseroan juga selalu menjaga GWM utama sesuai ketentuan Bank Indonesia, untuk tahun 2014,
2013 dan 2012 masing-masing sebesar 8,16%, 8,18% dan 8,24%.
Rasio Kredit Bermasalah (NPL) dan Aset Yang Diambil Alih (AYDA)
Rasio NPL Gross mengalami perbaikan pada tahun 2014 menjadi 2,02% dari 2,27% pada akhir
tahun 2013 Sedangkan untuk tahun 2012 sebesar 3,68%. Selain itu, jumlah AYDA juga mengalami
penurunan pada akhir tahun 2014 menjadi Rp0,34 miliar dari Rp0,83 miliar tahun 2013 dibandingkan
dengan 2012 sebesar Rp3,37 miliar. Sedangkan upaya penurunan AYDA dilakukan dengan cara
penjualan secara langsung dan mekanisme lelang. Pengelolaan AYDA sepanjang tahun 2014 telah
berjalan dengan baik, dengan indikasi menurunnya AYDA dengan tingkat recovery yang optimal.
Untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi karena tidak tertagihnya kredit dan penurunan
nilai AYDA, Perseroan selalu melakukan perhitungan penyisihan atas kemungkinan kerugian dari
tidak tertagihnya kredit.
Pengungkapan Penyediaan Dana
(dalam ribuan Rupiah)
Lancar
Pihak terkait
Debitur UKM dan non UKM
Debitur Property

34.028
4.462.253
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Lancar

105.319

24.250

Diragukan
7.708

Macet
61.022

Jumlah
34.028
4.660.552

MANAJEMEN RISIKO
Situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan pesat diikuti
dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan terutama produk dan jasa sehingga
meningkatkan profil risiko bank. 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 modal 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.
Gambaran Umum Sistem Manajemen Risiko
Untuk mencapai tujuan di atas dan sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009
tanggal 1 Juli 2009 mengenai Perubahan Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/2003 tanggal 19 Mei
2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum serta Surat Edaran Bank Indonesia
No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No.
5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum,
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.
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. Pre-screening ini dilakukan melalui :
1.
2.

3.

Penetapan Pasar Sasaran (PS) diantaranya adalah seleksi terhadap sektor industri yang
dianggap Perusahaan yang memilik risiko yang tinggi.
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.
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 berikut :
1.

2.

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.
Penyelesaian Kredit
Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan cara yaitu penyelesaian kredit secara damai, melalui
penjualan jaminan, melalui saluran atau mekanisme hukum, melalui penjualan atau pengalihan
kredit.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko
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.
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. Dalam melakukan
pengawasan dan pengelolaan risiko, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko dan
jajaran Direksi dibantu oleh Komite Manajemen Risiko (Risk Management Committee/RMC). 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.
Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit
Penerapan manajemen risiko di Pereroan telah dituangkan dalam beberapa kebijakan dan prosedur,
antara lain Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR). KUMR 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 baru dan 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. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas;
b. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi;
c. Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud;
d. Pedoman Pelaksanaan Risk and Control Self Assessment (RCSA).
e. Pedoman Pelaksanaan Rencana Pendanaan Darurat (Contingency Funding Plan)
f.
Pedoman Credit Risk Rating Bisnis Ritel,
g. Pedoman Pelaksanaan Sistem Scoring Kredit Karyawan produktif,
h. Penetapan Transaksi Limit Dealer.
i.
Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko
j.
Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Produk Dan Atau Aktivitas Baru
k. Pedoman Pelaksanaan Stress Test
Penetapan limit risiko untuk setiap jenis risiko dilakukan oleh satuan kerja terkait, yang selanjutnya
direkomendasikan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk mendapat persetujuan Direksi
melalui Komite Manajemen Risiko atau Direksi sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko
Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dalam
proses penerapan 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.
Proses Manajemen Risiko, terdiri dari:
a. 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.
b. 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.
c. Pemantauan
Pemantauan risiko dilakukan terhadap besarnya ekspose 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.
d. Pengendalian
Pengendalian risiko dilakukan antara lain dengan memberikan tindak lanjut atas risiko yang
bersifat moderate dan high yang melebihi limit, peningkatan kontrol (pengawasan melekat),
penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian, dan audit internal secara periodik. Di
samping itu juga dilakukan analisis terhadap Produk dan/atau Aktivitas Baru (PAB).
Sistem Informasi Manajemen Risiko

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 kehatihatian. Pengendalian intern di bidang manajemen risiko dilakukan antara lain sebagai berikut:
a. 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.
b. Satuan kerja manajemen risiko merupakan satuan kerja independen yang membuat kebijakan,
prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) melaksanakan pengawasan risiko pada setiap proses kegiatan
usaha Perseroan yang mengandung kerawanan terhadap penyalahgunaan atau menimbulkan
risiko bagi Perseroan. Temuan-temuan 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.

RISIKO USAHA
Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang mempengaruhi hasil usaha
Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Beberapa risiko
yang mempengaruhi usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:
Risiko Kredit
Risiko Pasar mencakup Risiko Tingkat Suku Bunga dan Risiko Valuta Asing
Risiko Likuiditas
Risiko Operasional yang mencakup Risiko proses internal, Risiko manusia, Risiko sistem, Risiko
eksternal,
Risiko Strategik
Risiko Hukum
Risiko Kepatuhan
Risiko Reputasi
Manajemen Peseroan menyatakan bahwa semua Risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam
melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak
masing-masing Risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dalam Prospektus.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Tidak ada kejadian penting yang material dan relevan yang perlu diungkapkan dalam Prospektus
ini setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 24 Februari 2015 atas laporan keuangan
yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja dan ditanda tangani oleh Sinarta, Registrasi Akuntan
Publik No. AP.0701 dengan pendapat bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam
semua hal yang material.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk (d/h “PT. Bank Agroniaga Tbk” atau “Perseroan”) didirikan
dengan Akta No. 27 tanggal 27 September 1989, yang dibuat oleh Raden Soekarsono, S.H., Notaris
di Jakarta. Anggaran Dasar Bank telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan
Surat Keputusan No. C.2-10019.HT.01.01-TH.89 tanggal 28 Oktober 1989 serta diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia No. 96, Tambahan Berita Negara No. 3303 tanggal 1 Desember
1989.
Perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka berdasarkan Akta
Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 2 Desember 2002, yang dibuat oleh Siti Rayhana,
S.H., pengganti dari B.RAY. Mahyastoeti Notonagoro, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah
mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 24 Desember 2002,
dengan Surat Keputusan No. C-24779.HT.01.04.TH.2002, serta diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia No. 9, Tambahan No. 881 tanggal 31 Januari 2003.
Untuk memenuhi ketentuan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah
dilakukan penyesuaian terhadap Anggaran Dasar Bank. Penyesuaian tersebut dinyatakan dalam
Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41 tanggal 16 Juli 2008 yang dibuat oleh Rusnaldy, S.H.,
Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor: AHU-46794.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 1
Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 69, Tambahan
Berita Negara No. 15961 tanggal 26 Agustus 2008.
Pada tanggal 19 Agustus 2010, Dana Pensiun Perkebunan selaku pemegang 95,96% saham
Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) telah menandatangani Perjanjian
Pengikatan Jual Beli (PPJB) Saham untuk mengakuisisi saham Perseroan dengan total nominal
sebesar Rp330.296.054 untuk 3.030.239.023 lembar saham dengan harga Rp109,- per lembar.
Berdasarkan RUPS Luar Biasa BRI yang diaktakan dengan Akta No. 37 tanggal 24 November 2010
yang dibuat oleh Dina Chozie,SH., pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Para
pemegang saham telah menyetujui akuisisi terhadap Bank. Selain itu, Bank Indonesia juga telah
memberikan persetujuannya melalui surat No. 13/19/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 16 Februari 2011.
Akuisisi ini diselesaikan pada tanggal 3 Maret 2011 berdasarkan Akta Akuisisi No. 14 yang dibuat
oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dimana BRI memiliki 88,65% dari seluruh saham yang
ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Akta No. 51 tanggal
24 November 2010 yang dibuat oleh Rusnaldy, S.H, Notaris di Jakarta. Hal tersebut di atas telah
mempertimbangkan efek dari Waran Seri I yang dapat dieksekusi sampai dengan tanggal 25 Mei
2011. Disamping itu Perseroan telah melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh
Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 26 tanggal 12 Mei 2011 yang dibuat
oleh Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No.
AHU-AH.01.10.15059 dan No. AHU-AH.01.10-15060, keduanya tanggal 20 Mei 2011 dan telah
didaftar dalam daftar Perseroan No. AHU-0040277.AH.01.09 tahun 2011 dan No. AHU-0040277.
AH.01.09 tahun 2011 keduanya tanggal 20 Mei 2011.
Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa perubahan, terakhir terkait dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014, tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka BRI Agro telah melakukan
penyesuaian Anggaran Dasar sebagaimana terurai di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.
20, tanggal 23 April 2015, dibuat dihadapan Rusnaldy, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Perubahan
Pasal 18, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 Anggaran Dasar

Uk 8 ko x 540 mmk

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik kepada Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal (“BAPEPAM”). Berdasarkan Surat Ketua BAPEPAM No. SI-128/SHM/
MK.10/1990 tanggal 30 Juli 1990, Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik Perseroan telah
menjadi Efektif. Perseroan telah melakukan Pencatatan seluruh saham yang telah ditempatkan dan
disetor penuh Perseroan, di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya pada Berdasarkan surat Pernyataan
Efektif dari Ketua BAPEPAM No. S-8398/BL/2008 tanggal 18 Nopember 2008, Perseroan telah
melaksanakan Penawaran Umum Terbatas I dengan menerbitkan dengan menerbitkan HMETD
untuk membeli 190.000.000 saham dengan nilai nominal Rp. 50,- per saham dan dengan harga
penawaran sebesar Rp 80,- per saham. Pada tanggal 9 Desember 2008 seluruh saham yang
ditawarkan telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta).
Kegiatan Usaha Perseroan
Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir, maksud dan tujuan Perseroan adalah
berusaha dalam bidang Bank Umum.
Perseroan telah memiliki ijin-ijin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan
Perseroan yaitu:
1. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1347/KMK.013/1989 tanggal 11 Desember 1989
perihal Pemberian izin Usaha PT Bank Agroniaga Tbk Jakarta.
2. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 22/1037/UPPS/PSBD tanggal 26 Desember
1989 perihal izin usaha sebagai Bank Umum.
3. Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 8/41/KEP.GBI/2006 tanggal 8 Mei 2006 tentang
penunjukan PT Bank Agroniaga Tbk sebagai Bank Umum Devisa.
4. Surat Keputusan Gubenur Bank Indonesia No. 14/72/KEP.GBI/2012 tanggal 10 Oktober 2012
tentang perubahan nama PT Bank Agroniaga Tbk menjadi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga
Tbk
5. Perseroan adalah pemegang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa Ciptaan atas Logo “BANK
BRI AGRO” yang terdaftar dalam nomor permohonan C00201403940, tanggal 13 Oktober
2014, nomor pendaftaran : 060404; -dan permohonan Pendaftaran Merek No J002012039879,
tanggal 9 Agustus 2012, untuk etiket merek “BRI Agro + LOGO (merupakan satu penamaan)”
pada kelas barang / jasa 36.
permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 30 April 2015 yang
disusun oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut
Nilai Nominal Rp100 per saham
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2. Dana Pensiun Perkebunan
3. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5 %
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham Dalam Portepel

Jumlah Saham
10.000.000.000

Jumlah Nilai Nominal (Rp)
1.000.000.000.000

%
-

5.992.248.973
1.044.978.364
413.546.378
7.450.773.715
2.549.226.285

599.224.897.300
104.497.836.400
41.354.637.800
361.809.557.800
254.922.628.500

80,43
14,02
5,55
100,00
-

Pengurusan dan Pengawasan Perseroan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 51 tanggal 25 Maret 2015, dibuat di hadapan
Rusnaldy, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan dan diterima oleh Kemenkumham sesuai
surat No. AHU-AH.01.03-0927643 tanggal 27 April 2015, jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.
18 tanggal 23 April 2014, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 01 tanggal 1 Mei 2013, dibuat
di hadapan Rusnaldy, S.H, Notaris di Jakarta, maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan
yang menjabat saat ini sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris

:
:
:
:

Bambang Soepeno
Achmad Fachmi
Roswita Nilakurnia
Zainuddin Mappa

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 51 tanggal 25 Maret 2015, dibuat di hadapan
Rusnaldy, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan dan diterima oleh Kemenkumham sesuai
surat No. AHU-AH.01.03-0927643 tanggal 27 April 2015, jo. Akta Pernyataan keputusan Rapat No 22
tanggal 11 Juni 2012, dibuat di hadapan Rusnaldy, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan surat penerimaan pemberitahuan
nomor AHU-AH.01.10-37540 tanggai 22 Oktober 2012 serta telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah nomor AHU-0091618.AH.01.09
Tahun 2012, tanggai 22 Oktober 2012,maka susunan anggota Direksi Perseroan yang menjabat
saat ini sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama
Direktur Bisnis
Direktur Operasional dan Keuangan
Direktur Kepatuhan
Direktur Pengendalian Risiko Kredit dan Pendanaan

:
:
:
:
:

Heru Sukanto
Zuhri Anwar
Sudarmin Syamsoe
Mustari Damopolii
Sahala Manalu

Kecuali pengangkatan Zainuddin Mappa sebagai Komiraris Perseroan yang masih dalam proses
untuk memperoleh persetujuan OJK, maka pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan lainnya telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) / Bank Indonesia,
serta telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK / Bank Indonesia.

KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN
Perseroan setelah diakusisi oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sejak bulan Maret tahun
2011, telah melakukan konsolidasi antara lain melakukan memperkuat jaringan, mengembangkan
struktur organisasi untuk menghadapi tantangan perbankan nasional serta responsif terhadap
kondisi perbankan nasional. Perekonomian yang terus tumbuh diatas 5 % dan pertumbuhan kelas
menengah yang sangat kuat akan mendorong konsumsi domestik dan meningkatkan investasi.
Kondisi tersebut memberikan optimisme akan perkembangan perbankan nasional. Seiring dengan
perkembangan tersebut, pembiayaan pertanian pada tahun-tahun mendatang menjadi sangat
penting dan akan terus bertumbuh, selain karena kapasitas sektor pertanian yang terus tumbuh
juga masih banyak petani yang belum mendapat akses pembiayaan perbankan. Perseroan sebagai
bank yang fokus pada sektor agribisnis akan terus mengembangkan kebijakan dalam pembiayaan
perbankan bagi para petani, baik petani yang selama ini belum mendapat akses perbankan maupun
petani skala industri. Disamping itu perkembangan Perseroan ke sektor non agribisnis juga tetap
dilakukan selain sebagai upaya menangkap peluang yang ada, juga untuk meminimalisir risiko.
Potensi Pertumbuhan yang Kuat
Dalam jangka pendek sesuai dengan rencana Perseroan, maka kredit yang akan diberikan
diproyeksikan tumbuh sebesar 38,6% dan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 24,1%. Untuk
mencapai target bisnis tersebut Perseroan berencana terus mengembangkan sumber daya manusia
melalui penambahan jumlah maupun peningkatan kapasitas dan juga mengembangkan jaringan
kantor cabang sehingga dapat memperluas jangkauan layanan perbankan Perseroan. Pada tanggal
31 Desember 2014, Perseroan memiliki jumlah nasabah yaitu sekitar 31.358 rekening kredit dan
sekitar 60.950 rekening dana pihak ketiga. Perseroan dengan pasar utama sektor usaha kecil dan
menengah agrobisnis dan turunannya sepanjang tahun 2014 mencatat pencapaian yang sangat baik.
Dari sisi aset mengalami pertumbuhan 24,61%, sedangkan penyaluran kredit tumbuh melampaui
rata-rata peningkatan kredit perbankan nasional. Pada tahun 2014 Perseroan membukukan kredit
Rp4.694,58 miliar atau naik sebesar 26,93% dibandingkan dengan tahun 2013. Dana Pihak Ketiga
yang berhasil dihimpun tercatat meningkat 26,36% menjadi Rp5.206,25 miliar. Peningkatan bisnis
Perseroan diarahkan pada pengembangan pasar sasaran sektor pembiayaan agribisnis yang
menjadi fokus usaha. Penetrasi pasar agrobisnis diperkuat dengan mengembangkan bisnis ritel dan
konsumer. Untuk mendukung pengembangan tersebut, dikembangkan pula produk-produk terutama
produk ritel dan konsumer seperti kredit persiapan pensiun.
Tim Manajemen yang Berpengalaman
Perseroan memiliki tim manajemen yang memiliki pengalaman yang luas di industri terkait di
Indonesia. Sebagian besar tim senior manajemen Perseroan telah memiliki pengalaman lebih dari
20 tahun di bidang perbankan dan agribisnis sehingga memiliki kemampuan untuk memberikan
arahan strategis dan melaksanakan inisiatif di sektor agribisnis yang menjadi fokus utama Perseroan.
Strategi Perseroan

Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, Sistem Informasi Manajemen Risiko bertujuan agar
terukurnya ekspose risiko secara keseluruhan/komposit dan dipatuhinya penerapan manajemen
risiko terhadap kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko. Sistem informasi manajemen risiko
yang diaplikasikan antara lain aplikasi Sistem Scoring, aplikasi CRR (Credit Risk Rating) Ritel dan
Menengah.

c.

Perseroan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sesuai
dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0927643,
tanggal 27 April 2015, yang telah didaftarkan Daftar Perseroan No. AHU-3497870.AH.01.11.Tahun
2015 Tanggal 27 April 2015 Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah
pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV, berdasarkan Akta No. 107 dibuat dihadapan Mochamad
Nova Faisal SH M.Kn, Notaris di Jakarta telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.10-32309 tanggal 1 Agustus 2013 dan telah
didaftarkan dalam Daftar Perseroan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah nomor
No.AHU-0074249.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 1 Agustus 2013.
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Perseroan telah memulai kegiatan konsolidasi internal baik dari sisi sumber daya manusia, strategi
bisnis maupun pengembangan jaringan. Selain fokus pada bidang usaha agrobisnis, Perseroan
juga akan bergerak di usaha bisnis umum serta usaha kecil dan menengah (UKM). Pada tahun
2014 beberapa strategi fundamental Perseroan telah dilakukan, seperti peningkatan corporate
image melalui perubahan nama dan logo baru, penerapan budaya kerja baru perusahaan,
penyempurnaan kebijakan manajemen dibidang SDM, persiapan penggantian Core Banking System
dan penyempurnaan struktur organisasi yang mendorong kecepatan dalam pengambilan keputusan.
Selain target tersebut di atas, Perseroan juga akan meningkatkan fee base income melalui kegiatan
pembiayaan kredit, dana, jasa perbankan lainnya dan ekspor impor di sektor agrobisnis dan bisnis
umum, serta menjadi agen/sub agen surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah. Untuk
meningkatkan profitabilitas, Perseroan memelihara margin bunga bersih (NIM) pada kisaran 4% 6% dengan tingkat efisiensi yang dicerminkan oleh rasio BOPO pada level di bawah 90%. Perseroan
juga tetap berkomitmen untuk menjaga fungsi intermediasi dan likuiditas (LDR) di atas 80% sampai
dengan 92%.
Perseroan memanfaatkan kemampuan dan pengalaman dalam mengelola nasabah usaha bidang
agribisnis. Selain itu, dalam menghadapi persaingan usaha yang sangat ketat Perseroan senantiasa
berinovasi dengan mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan agribisnis
seperti, produk yang dapat dipergunakan untuk rencana replanting atas perkebunan dan produk
persiapan pensiun bagi karyawan di bidang perkebunan. Selain itu, arah pengembangan jaringan
kantor perseroan dikembangkan pada sentra agrobisnis, seperti di wilayah Sumatera, Kalimantan
dan Sulawesi selain di Pulau Jawa.
UNIT BISNIS UTAMA
Pangsa Pasar Perseroan
Dalam Industri Perbankan, Perseroan dikategorikan sebagai Bank dalam BUKU I berdasarkan
modal inti yang dimiliki oleh Perseroan, sedangkan dari sisi pasar Perseroan termasuk bank yang
memposisikan sebagai bank fokus yaitu fokus dalam pembiayaan usaha pertanian atau agribisnis.
Namun demikian sebagai langkah penyebaran risiko Perseroan membiayai usaha diluar agribisnis.
Secara umum, pangsa pasar perseroan masih relatif kecil dengan pangsa kredit 0,09% dari total
kredit perbankan sedangkan pangsa dana pihak ketiga mencapai 0,09% dari 120 bank yang ada
di Indonesia. Namun demikian Perseroan mempunyai ceruk pasar di bidang agribisnis yang telah
ditekuni selama 25 tahun. Hal ini memberikan keunggulan akan kemampuan Perseroan dalam
mengelola portfolio kredit dibidang pertanian yang relatif spesifik. Keunggulan lain yang sangat
penting adalah kedekatan Perseroan dengan komunitas usaha pertanian yang sudah terjalin sangat
panjang, terutama dengan PT Perkebunan Nusantara I s/d XIV yang secara tidak langsung turut
serta membidani kelahiran Perseroan.

Dana dan Jasa
Dengan semakin meningkatnya persaingan di industri perbankan dalam memperebutkan dana pihak
ketiga (DPK) serta banyaknya program yang dikeluarkan oleh bank pesaing untuk memperluas
pangsa pasar Dana Pihak Ketiga, maka Perseroan akan menerapkan strategi pemasaran produk
dana yang disesuaikan dengan perilaku masyarakat yang dinamis.
Rencana tahun 2015 diarahkan dalam rangka upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan struktur
pendanaan Perseroan dengan berbasis ritel (mass banking) sebagai buffer dana pihak ketiga (DPK)
dalam rangka mendukung liabilities dan meningkatkan competitive position serta market share
pertumbuhan DPK secara optimal. Oleh karena itu fokus utama pengembangan dan strategi bisnis
yang dilakukan adalah:
1. Optimalisasi existing produk melalui penyesuaian fitur-fitur baru DPK terutama Tabungan
2. Market Development, dengan cara melakukan strategi penjualan secara agresif dan tepat
secara berkesinambungan;
3. Diversification, dengan cara melakukan kegiatan penjualan produk dana kepada nasabah baru.
Produk Tabungan
1.
2.
3.
4.
5.

Tabungan BRI-AGRO
TabunganKu
Program Tabungan Berhadiah (Ayo Bergoyang)
Tabungan Infiniti
Tabungan Multima

Giro BRI AGRO (Current Account) adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari
nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam Rupiah maupun mata uang asing yang
penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat cek dan
bilyet giro.
Produk Deposito
Deposito BRI AGRO
Program Deposito Berhadiah (Ayo Bergoyang)

Kegiatan komunikasi Perseroan diarahkan untuk mendukung proses transisi corporate image
Perseroan menjadi bagian dari pengendali baru, selain untuk mendukung pemasaran produk
Perseroan. Kegiatan ini diwujudkan melalui perubahan nama dan logo Perseroan beserta
sosialisasinya serta peningkatan brand awareness atas produk-produk Perseroan. Peningkatan
brand awareness ditujukan kepada pasar ritel terutama di pasar sasaran yaitu sentra agrobisnis.
Program besar yang dilakukan adalah kegiatan komunikasi pemasaran mendukung produk tabungan
dengan tema “Infiniti dan Multima”. Kegiatan komunikasi selain melalui iklan media massa juga
perubahan tampilan di kantor layanan. Adapun kegiatan peningkatan penetrasi kredit terutama untuk
konsumsi dilakukan dengan perbaikan tema kampanye dan perwajahan media komunikasi dalam
hal brosur-brosur produk. Untuk lebih mendekatkan Perseroan dengan pasar sasaran, komunikasi
langsung melalui media pameran dilakukan di beberapa tempat, seperti pada acara temu nasional
hortikultura dan kegiatan yang terkait dengan aktivitas Kementerian Pertanian.
Tingkat Kesehatan Bank
Kondisi kesehatan perbankan selalu dimonitor oleh Bank Indonesia. Penilaian tingkat kesehatan
bank berbasis risiko dilaksanakan sesuai Peraturan Bank Indonesia No.13/I/PBI/2011 tanggal 5
Januari 2011 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko adalah hasil
penilaian kualitatif dan kuantitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau
kinerja suatu bank melalui penilaian seperti: Profil Risiko Perseroan, Good Corporate Governance,
Rentabilitas dan Permodalan. Sehingga akan menghasilkan peringkat tingkat kesehatan Perseroan
berdasarkan risiko. Tingkat kesehatan Perseroan secara keseluruhan mempunyai peringkat
komposit 2 (sehat) yang tercermin dari keempat faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB)
berdasarkan risiko posisi 31 Desember 2014.
PERSAINGAN USAHA
Perseroan menghadapi persaingan dalam seluruh lini bisnis yang dijalani. Pesaing utama Perseroan
adalah bank-bank domestik, dan dalam cakupan yang lebih kecil, bank-bank asing yang beroperasi
di Indonesia. Sebagai akibat dari krisis keuangan global, persaingan untuk mendapatkan pendanaan
khususnya pendanaan ritel yang menawarkan biaya pendanaan yang lebih murah menjadi semakin
intensif. Perseroan bersaing dengan bank-bank lain terutama dalam hal pricing/bunga. Beberapa
pesaing Perseroan yang lebih besar dibandingkan Perseroan, memiliki sumber daya keuangan
dan sumber daya lainnya yang lebih besar dan memiliki cabang dan jaringan ATM yang lebih luas.
Per 31 Desember 2014, jumlah tabungan dan giro Perseroan dibandingkan dengan rasio total dana
pihak ketiga Perseroan adalah + sebesar 13%. Sebagai tambahan, Perseroan secara tidak langsung
menghadapi persaingan dari berbagai jenis institusi/lembaga jasa keuangan. Pada tahun 1999,
pemerintah Republik Indonesia telah menghapus batas kepemilikan bank asing dan mengizinkan
bank-bank asing membuka kantor cabang di Indonesia. Persaingan dari bank-bank domestik dan
asing yang telah dan baru beroperasi, yang mana banyak dari bank asing tersebut menerapkan
kerjasama joint venture atau investasi di bank-bank domestik, mengakibatkan dampak negatif
bagi kondisi operasional dan keuangan Perseroan. Karena pembangunan dan reformasi sektor
keuangan Indonesia masih terus berlanjut, Perseroan kemungkinan akan menghadapi persaingan
dari sejumlah lembaga keuangan yang menawarkan produk dan jasa perbankan yang lebih luas atau
kredit dengan limit yang lebih besar atau memiliki sumber daya finansial dan lainnya yang lebih besar
daripada Perseroan. Banyak lembaga keuangan ini akan bersaing untuk mendapat target nasabah
yang sama dengan Perseroan dan banyak lembaga keuangan ini juga yang memiliki ikatan kepada
Pemerintah atau grup bisnis besar dengan sumber daya finansial yang lebih besar.
Posisi Perseroan dalam industri (pangsa pasar yang dikuasai)
Dalam Industri Perbankan, Perseroan dikategorikan sebagai Bank dalam BUKU I berdasarkan
modal inti yang dimiliki oleh Perseroan, sedangkan dari sisi pasar Perseroan termasuk bank yang
memposisikan sebagai bank fokus yaitu fokus dalam pembiayaan usaha pertanian atau agribisnis.
Namun demikian sebagai langkah penyebaran risiko Perseroan membiayai usaha diluar agribisnis.
Secara umum, pangsa pasar perseroan masih relatif kecil dengan pangsa kredit 0,09% dari total
kredit perbankan sedangkan pangsa dana pihak ketiga mencapai 0,09% dari 120 bank yang ada
di Indonesia. Namun demikian Perseroan mempunyai ceruk pasar di bidang agribisnis yang telah
ditekuni selama 25 tahun. Hal ini memberikan keunggulan akan kemampuan Perseroan dalam
mengelola portofolio kredit dibidang pertanian yang relatif spesifik.
Upaya Perseroan dalam menghadapi persaingan industri
Perseroan memanfaatkan kemampuan dan pengalaman dalam mengelola nasabah usaha bidang
agribisnis. Selain itu, dalam menghadapi persaingan usaha yang sangat ketat Perseroan senantiasa
berinovasi dengan mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan agribisnis
seperti, produk yang dapat dipergunakan untuk rencana ’replanting’ atas perkebunan dan produk
persiapan pensiun bagi karyawan di bidang perkebunan. Selain itu, arah pengembangan jaringan
kantor Perseroan dikembangkan pada sentra agrobisnis, seperti di wilayah Sumatera, Kalimantan
dan Sulawesi selain di Pulau Jawa

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING PERSEROAN
Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010. Laporan keuangan Perseroan untuk tahuntahun yang berakhir dan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja dan ditandatangani oleh Sinarta, Registrasi Akuntan
Publik No. AP.0701 dengan pendapat bahwa Laporan Keuangan menyajikan secara wajar dalam
semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk pada tanggaltanggal 31 Desember 2014 dan 2013, dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan
Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir dan pada tanggal 31 Desember 2012 telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja dan ditandatangani oleh Peter Surja, CPA
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0686 dengan pendapat bahwa Laporan Keuangan menyajikan
secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga
Tbk pada tanggal 31 Desember 2012, dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan Perseroan
untuk tahun-tahun yang berakhir dan pada tanggal 31 Desember 2011 telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja dan ditandatangani oleh Drs. Hari Purwantono,
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0684 dengan pendapat bahwa Laporan Keuangan menyajikan
secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga
Tbk pada tanggal 31 Desember 2011, dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan Perseroan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dan ditandangani oleh Ferdinand Agung Nomor Izin Akuntan
Publik 98.1.0104 dengan pendapat Laporan keuangan menyajikan secara wajar , dalam semua hal
yang material, posisi keuangan PT Bank Agroniaga Tbk pada tanggal 31 Desember 2010, dan hasil
usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada t
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2012
2011
2010
361.809.558 361.809.558 343.063.401
13.389.364 13.389.364
7.946.744

(7.121.572) (22.513.727)
116.559
116.559
2.097.868
1.049.074
86.733.638 36.059.507

11.940.202 20.658.387
8.373.439
116.559
116.559
116.559
1.049.074
1.049.074
1.049.074
(16.380.201) (49.406.779) (82.263.160)

836.906.513

371.924.556 347.616.163 278.286.057

Setelah PUT V dengan HMETD sebanyak-banyaknya 5.588.080.286 Saham Biasa Atas Nama
dengan nilai nominal Rp100,- dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- setiap saham, sehingga
seluruhnya berjumlah Rp. 558.808.028.600,- dan diasumsikan bahwa pada tanggal 8 Juli 2015
seluruh pemegang saham telah mengambil seluruh saham yang ditawarkan secara proporsional
maka posisi jumlah modal ditempatkan dan disetor per tanggal 8 Juli 2015 menjadi sejumlah
13.038.854.001 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham. Dengan demikian jumlah saham
modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan menjadi sebesar Rp1.303.885.400.100,-

Modal Saham

KOMUNIKASI PEMASARAN

L po n Po

2013
745.078.118
77.116.982

(dalam ribuan Rupiah)

Di tahun 2014, peran teknologi informasi mengalami transformasi dari business support menjadi
business enabler (pemberdaya) dan mitra untuk pengembangan bisnis. Transformasi ini bertujuan
untuk membangun sistem teknologi informasi yang berfokus dan berorientasi pada nasabah,
sekaligus aman dan efisien serta mengurangi risiko operasional. Dalam rangka mendukung
pencapaian Perseroan menjadi bank modern, Perseroan telah menyusun dan melaksanakan
program pengembangan teknologi informasi secara bertahap dan berkelanjutan sejak tahun 2008.
Program tersebut dinamakan Information Technology Strategic Plan (ITSP) Perseroan tahun 2012 2015. Tahun 2015, Perseroan melakukan penyelarasan strategi teknologi informasi dengan strategi
bisnis berdasarkan Information Technology Strategic Plan (ITSP) 2012 - 2015 untuk menciptakan
sinergi dan sistem teknologi informasi yang berfokus dan berorientasi pada nasabah, sekaligus aman
dan efisien serta mengurangi risiko operasional.

Keterangan

Posisi Ekuitas menurut
Laporan Keuangan pada
tanggal 31 Desember
2014
Perubahan Ekuitas
seandainya PUT V
sejumlah 5.588.080.286
Saham Biasa Atas Nama
dengan nilai nominal
Rp100 dengan Harga
Pelaksanaan sebesar
Rp100 setiap saham,
Proforma Ekuitas pada
tanggal 31 Desember
2014 setelah PUT V
dan peningkatan modal
ditempatkan dan disetor
dengan nilai nominal
Rp100 setiap saham

Tambahan Rugi yang belum
Modal Disetor direalisasi atas
perubahan nilai
wajar efek-efek
dalam kelaopok
tersedia untuk
dijual setelah
dikurangi pajak
tangguhan

745.078.118

77.116.982

558.808.028

-

1.303.885.400

(7.121.572)

-

77.116.982

(7.121.572)

Cadangan
Khusus

Saldo Laba
Belum
ditetukan
Penggunaannya

Cadangan
Umum

116.559 2.097.868

-

86.733.638

-

-

116.559 2.097.868

86.733.638

KEBIJAKAN DIVIDEN
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, pembagian dividen harus disetujui oleh
para pemegang saham dalam RUPST. Penentuan jumlah dan pembayaran dividen tersebut akan
dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain
tingkat kesehatan keuangan Perseroan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana Perseroan
untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan
lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Sesuai dengan ketentuan pasal 71
ayat 3 Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan pasal 24 ayat 3 anggaran
dasar Perseroan, diatur dalam hal Perseroan diatur bahwa dividen hanya boleh dibagikan apabila
Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
Apabila Perseroan telah memiliki saldo laba positif maka kebijakan dividen Perseroan adalah
sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih per tahun, dimana Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan memiliki hak untuk menentukan lain, dengan demikian
Kebijakan Dividen yang jumlahnya akan ditentukan pada saat RUPS. Manajemen Perseroan
merencanakan untuk membagikan dividen apabila terdapat surplus kas dari kegiatan operasional
setelah dana tersebut disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran
modal serta modal kerja Perseroan. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan
memiliki kemampuan atau akan membayar dividen atau keduanya pada masa yang akan datang.
Apabila diperlukan, dari waktu ke waktu Perseroan dapat tidak membagikan dividen kepada
Pemegang Saham Perseroan seperti dalam hal Perseroan membutuhkan dana untuk melakukan
pengembangan usaha atau pemenuhan kecukupan modal atau akuisisi bisnis baru. Perseroan tidak
memiliki pembatasan (negative covenants) sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam
rangka pembagian dividen yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

PERPAJAKAN
Calon Pemesan HMETD dalam PUT V ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan konsultan
pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun
penjualan HMETD yang diperoleh melalui PUT V ini.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum
ini adalah sebagai berikut:
Konsultan Hukum
: PRISMA & Co Advocate, Legal and Tax Consultant
Kantor Akuntan Publik
: KAP Purwantono, Suherman & Surja
			 (the Indonesian member firm of Ernst & Young Global Limited)
Kantor Notaris
: Kantor Notaris Mochamand Nova Faisal, S.H.
Biro Administrasi Efek
: PT Datindo Entrycom
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam PUT V Perseroan dengan
ini menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung
maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam UUPM, dan bertanggung jawab sepenuhnya
atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di
wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing

KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
Efek yang ditawarkan dalam PUT V ini diterbitkan berdasarkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(HMETD) yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan
salah satu persyaratan pembelian efek. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan
dalam PUT V ini dapat diperdagangkan selama masa perdagangan.
Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:
Penerima HMETD Yang Berhak
Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan
pada tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa
Efek Indonesia, berhak untuk membeli saham Baru dengan ketentuan bahwa pemegang 4 (empat)
Saham Lama mempunyai 3 (tiga) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak
kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dalam rangka PUT V ini dengan Harga
Pelaksanaan antara Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.
Pemegang HMETD Yang Sah
Pemegang HMETD yang sah adalah (i) para Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah
dalam DPS atau memiliki Saham Perseroan di rekening efek perusahaan efek/bank kustodian pada
tanggal 30 Juni 2015, dan yang HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan
HMETD; atau (ii) pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum di
dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan
HMETD; atau (iii) pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI sampai
dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.
Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD
Pemegang HMETD dapat memperdagangkan Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya selama
periode perdagangan Sertifikat Bukti HMETD, yaitu mulai tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan 8 Juli
2015.
Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan
perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa di mana HMETD tersebut
diperdagangkan, yaitu BEI, serta peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keraguraguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi dengan penasehat investasi, manajer
investasi, atau penasehat profesional lainnya.
HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI, sedangkan HMETD
yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian
perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan
atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak
yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab
dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.
Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya
melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
Bentuk Dari Sertifikat Bukti HMETD
Ada 2 (dua) bentuk HMETD yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:
a) Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif
di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama
dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat
digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga
yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsemen dan
keterangan lain yang diperlukan.
b) Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI,
Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan
pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang
ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.
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Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD
Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari
jumlah yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD
yang bersangkutan dapat membuat surat permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan
menyerahkan kepada BAE untuk mendapatkan pecahan Sertifikat Bukti HMETD dengan denominasi
HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pecahan Sertifikat Bukti HMETD
mulai tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan 8 Juli 2015.

m

m

Nilai HMETD
m

m
m

Nilai bukti HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara
pemegang HMETD satu dengan yang 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 berlaku di pasar. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan
gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD.

m

m

Asumsi:
Harga pasar satu saham
Harga saham yang ditawarkan dalam PUT V
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT V
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT V
Jumlah saham yang beredar sesudah PUT V
Nilai Teoritis Saham Baru ex-HMETD

M
M
m
m
L po n L b Rug Komp h n
m

(Rp a x A) + (Rp r x R)
(A + R)

R

m

eterangan

:
:
:
:
:

Rp a
Rp r
A
R
A+R

:
= Rp X

Maka nilai HMETD adalah = Rp X – Rp r
Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD
Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk
membeli Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang belum
melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD
tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan
dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif
KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota BEI atau Bank Kustodiannya.

m

Pecahan HMETD
m

M

Berdasarkan Peraturan IX.D.1 bahwa dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam
bentuk pecahan, maka HMETD tersebut tidak diserahkan kepada pemegang saham, namun akan
dikumpulkan oleh Perseroan untuk dijual sehingga Perseroan akan mengeluarkan HMETD dalam
bentuk bulat, dan selanjutnya hasil penjualan HMETD pecahan tersebut dimasukkan ke dalam
rekening Perseroan.

PROSPEK BISNIS

m

m

m

m

Lain-lain
Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik
Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas pemindahan HMETD
menjadi beban tanggungan Pemegang Sertifikat Bukti HMETD atau calon pemegang HMETD.

INFORMASI TAMBAHAN
m

m

Bisnis Treasury
Untuk memaksimalkan pengelolaan sumber dan penggunaan dana bank agar risiko assets liabilities
gap dapat terkendali, maka Perseroan akan menetapkan suatu strategi yang lebih baik untuk
mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan ALM (Asset Liabilities Management). Selain itu
Perseroan juga akan mengembangkan metode dan kebijakan pricing suku bunga yang sudah ada
saat ini yaitu kebijakan penerapan suku bunga yang berhubungan dengan kondisi masing-masing
unit kerja agar lebih variatif sehingga diharapkan produk-produk bisnis Perseroan dapat lebih
berkembang.

904.021.593

TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI (TSI)

Prospek usaha

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia Nasional berada pada kisaran 5,4% - 5,8% di tahun
2015, yang didukung oleh konsumsi domestik dan investasi yang tetap kuat. Selain itu pertumbuhan
kelas menengah Indonesia dan peningkatan komposisi penduduk pada usia produktif memberikan
optimisme akan arah perkembangan dan prospek bisnis perbankan Nasional. Memperhatikan
perkembangan tersebut, Perseroan akan mengupayakan pengelolaan jasa keuangan dengan lebih
baik dan kuat terutama dalam permodalan. Selain fokus pada bidang usaha agrobisnis, Perseroan
juga akan bergerak di usaha bisnis umum serta usaha kecil dan menengah (UKM). Dari sisi usaha
penghimpunan dana, Perseroan menetapkan arah dengan upaya mengurangi risiko konsentrasi
yang saat ini masih tergantung pada beberapa deposan besar dengan cara mengembangkan
sumber dana ritel yang antara lain melalui penambahan jaringan kantor pelayanan dengan membuka
kantor cabang dan cabang pembantu di sentra-sentra bisnis.

Ekuitas , neto

Kredit Modal Kerja
Kredit Usaha Kecil (KUK)
Kredit Konsumer (KK)

Cakupan Pemasaran
Cakupan pemasaran Perseroan diarahkan di sekitar Jaringan Kantor yang saat ini lebih banyak
dikembangkan ke wilayah yang memiliki prospek agribisnis yang potensial terutama sektor ritel /
UKM. Sampai dengan saat ini cakupan pemasaran meliputi Medan, Rantau Prapat, Pekanbaru,
Jambi, Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Makassar, Pontianak,
Bogor, Palembang dan Solo. Perseroan tidak memiliki anak perusahaan dan hanya memiliki
penyertaan di 5 (lima) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di wilayah Jawa Timur, Sumatera Selatan
dan Lampung dengan porsi kepemilikan saham kurang dari 5%. Perseroan memandang perluasan
wilayah pemasaran masih sangat terbuka, dengan mempertimbangkan potensi agribisnis terutama di
wilayah Sumatera dan Kalimantan serta Sulawesi yang membukukan pertumbuhan agribisnis yang
pesat. Di wilayah tersebut nasabah utama Perseroan antara lain, PT Perkebunan Nusantara (PTPN)
yang dapat membuka peluang pasar Perseroan untuk mengembangkan bisnis kepada petani plasma
binaan PTPN maupun rekanannya serta ke beberapa perusahaan swasta bidang agribisnis lainnya.

Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 diperkirakan akan tetap didominasi oleh
konsumsi dan arus investasi yang tetap kuat, didorong oleh meningkatnya jumlah golongan
masyarakat yang berpendapatan menengah dan meningkatnya komposisi jumlah penduduk
usia produktif. Ekspor diperkirakan belum banyak mengalami perbaikan sejalan dengan kondisi
perekonomian beberapa negara mitra dagang utama yang masih terkena dampak krisis
ekonomi global di Eropa dan Amerika Serikat. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia
memperkirakan perekonomian Indonesia akan tumbuh pada kisaran 5,4%-5,8% (Sumber: Tinjauan
Kebijakan Moneter, Bank Indonesia, Maret 2015).
Stabilitas sistem keuangan dan fungsi intermediasi perbankan tetap terjaga dengan baik. Kinerja
industri perbankan yang solid tercermin pada tingginya rasio kecukupan modal (CAR/Capital
Adequacy Ratio) sebesar 20,84% yang berada jauh di atas ketentuan minimum 8% dan rendahnya
rasio kredit bermasalah (NPL/Non Performing Loan) yaitu dikisaran 2,00% pada Maret 2015.
Sementara itu, pertumbuhan kredit hingga akhir Maret 2015 sebesar 11,50% (yoy) sejalan dengan
masih lambatnya perkembangan ekonomi domestik. Kredit modal kerja dan kredit investasi tumbuh
sebesar 10,54% (yoy) dan 13,16% (yoy), sementara kredit konsumsi tumbuh 11,37% (yoy).
Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia (BI, Maret 2015) kredit pertanian (termasuk industri
penunjangnya) posisi bulan Maret 2015 masih cukup kecil yaitu mencapai sebesar Rp.57.193 miliar
atau hanya 4,77% dari total kredit perbankan. Masih rendahnya kredit pertanian bukan berarti bahwa
sektor ini kapasitasnya kecil, hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor Pertanian terhadap Produk
Domestik bruto yang mencapai + 14,45% (Sumber BPS).
Ditinjau dari variabel di atas tentunya kredit sektor pertanian yang menjadi fokus usaha Perseroan
sangat potensial untuk dikembangkan, terutama pertanian berbasis ekspor seperti perkebunan dan
usaha turunannya. Di samping itu akses petani terhadap pembiayaan perbankan masih relatif rendah
sehingga memberikan peluang bagi Perseroan untuk dapat meningkatkan penetrasi pasar lebih kuat.

2014
745.078.118
77.116.982

Berikut ini adalah tabel proforma ekuitas pada tanggal 8 Juli 2015 apabila PUT V dan seluruh HMETD
telah selesai dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2015 dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,(seratus Rupiah):

Produk Kredit
1.
2.
3.

Keterangan
Modal Saham
Tambahan modal disetor
(Rugi) laba yang belum direalisasikan atas
perubahan nilai wajar efek-efek dalam
kelompok tersedia untuk dijual setelah
dikurangi pajak tangguhan
Cadangan Khusus
Cadangan Umum
Laba ditahan (defisit)

Catatan : Tidak ada perubahan struktur permodalan Perseroan setelah tanggal laporan keuangan.

Produk Giro

1.
2.

EKUITAS
Tabel berikut ini menyajikan perkembangan posisi Ekuitas Perseroan untuk masing-masing periode
di bawah ini. Posisi Ekuitas Perseoran pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010
bersumber dari laporan keuangan auditan Perseroan.
(dalam ribuan Rupiah)
31-Desember

m
m
m
m

m

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham
menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PUT V ini, para pemegang saham
dipersilahkan menghubungi:
Corporate Secretary
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
Kantor Pusat
Agro Plaza
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 No.1,Jakarta
Telp.: (021) 5262570 Fax.: (021) 5262559
www.briagro.co.id
Email : skp@briagro.co.id

