JADWAL
Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Tanggal Efektif
Tanggal Pencatatan (Recording Date) Untuk Memperoleh HMETD
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (Cum-Right)
- Pasar Reguler dan Negosiasi
- Pasar Tunai
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (Ex-Right)
- Pasar Reguler dan Negosiasi
- Pasar Tunai

:
:
:

5 Oktober 2020
24 Februari 2021
8 Maret 2021

:
:

4 Maret 2021
8 Maret 2021

:
:

5 Maret 2021
9 Maret 2021

Tanggal Distribusi HMETD
Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia
Periode Perdagangan HMETD
Periode Pelaksanaan HMETD
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD
Tanggal Terakhir Pembayaran Untuk Pemesanan Efek Tambahan
Tanggal Penjatahan
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham Tambahan
Tanggal Pembayaran Pembeli Siaga

:
:
:
:
:
:
:
:
:

9 Maret 2021
10 Maret 2021
10 – 17 Maret 2021
10 – 17 Maret 2021
15 – 19 Maret 2021
19 Maret 2021
22 Maret 2021
24 Maret 2021
24 Maret 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI.
SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PROSPEKTUS

PT BANK JAGO TBK. (”PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM
PROSPEKTUS INI.

PT BANK JAGO Tbk
Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang usaha jasa perbankan
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
Kantor Pusat:
Menara BTPN Lantai 46
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6
Jakarta Selatan 12950
Telepon : (021) 50927460
Faksimili : (021) 50927490
Situs: www.jago.com
E-mail : corporate.communications@jago.com
Jaringan Kantor:
1 (satu) Kantor Pusat, 2 (dua) Kantor Cabang, 3 (tiga) Kantor Cabang Pembantu, 1 (satu) Kantor Kas dan 1 Payment Point
serta 5 (lima) ATM yang tergabung dengan jaringan ATM Bersama dan ALTO

PENAWARAN UMUM TERBATAS KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK
PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II (“PMHMETD II”)
Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 3.000.000.000 (tiga miliar) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham. HMETD akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Maret 2021 dimana setiap pemilik 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) saham lama Perseroan akan memperoleh 160 (seratus enam puluh) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD
memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp2.350,- (dua ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan
Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dari PMHMETD II ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp7.050.000.000.000,- (tujuh triliun lima puluh miliar Rupiah).
Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD II ini merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, sahamsaham tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round
down). Sesuai ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 14/
POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (”POJK No. 32/2015”), dalam hal Pemegang
Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dan/ atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya
dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.
PT Metamorfosis Ekosistem Indonesia (“MEI”) adalah Pemegang Saham Utama Perseroan sekaligus Pemegang Saham Pengendali Perseroan yang memiliki 4.087.378.125 (empat miliar delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh
delapan ribu seratus dua puluh lima) Saham dalam Perseroan dan memiliki hak untuk memperoleh 1.129.500.000 (satu miliar seratus dua puluh sembilan juta lima ratus) Saham Baru. Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam
Rangka Penawaran Umum Terbatas II PT Bank Jago Tbk tanggal 17 Februari 2021 dan Bukti Kecukupan Dana tanggal 8 Januari 2021, MEI menyatakan memiliki dana yang cukup dan akan melaksanakan 42.600.000 HMETD yang
dimilikinya dengan jumlah sebesar Rp100.110.000.000,- (seratus miliar seratus sepuluh juta Rupiah) (“Komitmen MEI”) dan akan mengalihkan sisa porsi tersebut kepada GIC Private Limited (“GIC”).
PT Dompet Karya Anak Bangsa (“DKAB”) adalah Pemegang Saham Utama Perseroan yang memiliki 2.405.745.000 (dua miliar empat ratus lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu) Saham dalam Perseroan dan memiliki hak untuk
memperoleh 664.800.000 (enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu) Saham Baru. Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II PT Bank Jago Tbk tanggal 9 Februari 2021 dan
Bukti Kecukupan Dana tanggal 8 Januari 2021, DKAB menyatakan memiliki dana yang cukup dan akan melaksanakan 560.000.000 HMETD yang dimilikinya dengan jumlah sebesar Rp1.316.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus enam
belas miliar Rupiah) (“Komitmen DKAB”) dan akan mengalihkan sisa porsi HMETD tersebut kepada GIC.
Wealth Track Technology Limited (“WTT”) adalah Pemegang Saham Pengendali Perseroan yang memiliki 1.449.309.375 (satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima) Saham
dalam Perseroan dan memiliki hak untuk memperoleh 400.500.000 (empat ratus juta lima ratus ribu) Saham Baru. Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II PT Bank Jago Tbk tanggal
16 Februari 2021 dan Bukti Kecukupan Dana tanggal 7 Januari 2021, WTT menyatakan memiliki dana yang cukup dan akan melaksanakan 170.000.000 HMETD yang dimilikinya dengan jumlah sebesar Rp399.500.000.000,- (tiga ratus
sembilan puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah) (“Komitmen WTT”, Komitmen MEI, Komitmen DKAB, dan Komitmen WTT secara bersama-sama disebut sebagai “Komitmen Pemegang Saham”).
MEI dan DKAB telah menandatangani Perjanjian Konfirmasi dengan GIC pada tanggal 18 Februari 2021 untuk mengalihkan sisa porsi HMETD yang dimiliki oleh masing-masing MEI dan DKAB kepada GIC dalam jumlah sebesar
1.191.700.000 HMETD, yang terdiri dari: (i) 1.086.900.000 HMETD yang berasal dari MEI dan (ii) 104.800.000 HMETD yang berasal dari DKAB.
Berdasarkan Surat Pernyataan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II PT Bank Jago Tbk tanggal 9 Februari 2021, GIC menyatakan bahwa GIC akan melaksanakan HMETD yang diterima dari MEI sebesar 1.086.900.000 HMETD
dan DKAB sebesar 104.800.000 HMETD. Selanjutnya, GIC juga menyatakan bahwa GIC memiliki dana yang cukup sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya USD 225.000.000 atau setara dengan Rp 3.150.000.000.000 dengan
asumsi nilai tukar USD 1 = Rp 14.000 (“Komitmen GIC”).
Dengan mempertimbangkan komitmen GIC dan struktur PMHMETD II serta dengan memperhatikan nilai tukar mata uang yang berlaku pada saat Periode Perdagangan, maka jumlah HMETD yang akan dilaksanakan GIC adalah sebesar
1.191.700.000 HMETD yang berasal dari pengalihan HMETD milik MEI dan DKAB. Selanjutnya, GIC, dengan kesanggupan terbaik (best efforts), dapat melakukan pembelian tambahan HMETD melalui bursa selama periode perdagangan
apabila terdapat pemegang HMETD yang ingin mengalihkan menjual HMETDnya. Dalam hal terdapat sisa dana setelah dilaksanakannya HMETD yang diterima dari MEI dan DKAB serta pembelian HMETD dari pemegang HMETD yang
ingin menjual HMETDnya, maka sisa dana tersebut akan tetap berada dalam rekening GIC dan tidak akan disetorkan ke rekening Perseroan.
Jika seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II setelah dikurangi Komitmen Pemegang Saham tidak seluruhnya diambil oleh Pemegang Saham Perseroan lainnya atau pemegang bukti HMETD yang berhak, maka
sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara
proporsional dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka seluruh pesanan
atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi; (ii) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka kepada
pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta
pemesanan Saham Baru tambahan.
Jika setelah penjatahan Saham Baru, termasuk pengambilan Saham Tambahan, masih terdapat sisa Saham Baru, maka berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga tanggal 11 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan
antara Perseroan dengan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (“Pembeli Siaga”), Pembeli Siaga akan membeli Sisa Saham di Harga Pelaksanaan dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 300.800.000.000,- (tiga ratus miliar
delapan ratus juta Rupiah).
Apabila setelah pembelian sisa saham oleh Pembeli Siaga masih terdapat sisa saham porsi Pemegang Saham Pengendali dan publik, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel.
HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”). HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DILUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA SEJAK
10 MARET 2021 SAMPAI DENGAN 17 MARET 2021. PENCATATAN SAHAM BARU DALAM PMHMETD II INI AKAN DILAKUKAN DI BEI PADA TANGGAL 10 MARET 2021. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD
ADALAH TANGGAL 17 MARET 2021 SEHINGGA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK AKAN BERLAKU LAGI.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM
PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HMETD AKAN MENGALAMI DILUSI MAKSIMUM SEBESAR 21,65% (DUA PULUH SATU KOMA ENAM LIMA PERSEN) SETELAH PERIODE PELAKSANAAN HMETD.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU MUNCULNYA KREDIT BERMASALAH AKIBAT KETIDAKMAMPUAN DEBITUR DALAM MEMENUHI KEWAJIBANNYA PADA BANK SESUAI
PERJANJIAN. RISIKO-RISIKO USAHA PERSEROAN LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS INI.
RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM PERSEROAN. MESKIPUN PERSEROAN TELAH MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, TIDAK ADA JAMINAN
BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU
YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU
LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.
PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM (“SKS”), TETAPI SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK
YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).
PEMBELI SIAGA
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2021

PT Bank Jago Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan
Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II dengan
surat No. S.558/JAGO/XI/2020 tanggal 25 November 2020, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam POJK No. 32/2015.
Sesuai dengan PP No. 29/1999 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Perbankan, ditetapkan bahwa:
a. Jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian
secara langsung melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham
bank yang bersangkutan (Pasal 3);
b. Pembelian saham oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus
persen) dari jumlah saham bank yang tercatat di Bursa Efek (Pasal 4 ayat 1);
c. Bank hanya dapat mencatatkan saham Bank di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari
jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 2);
d. Sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 yang tidak dicatatkan di
Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia (Pasal 4 ayat 3).
Ketentuan tersebut diatas adalah dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur di dalam POJK No.
56/2016.
Dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam PP No. 29/1999 dan POJK No. 56/2016, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh
Perseroan di BEI sesudah PMHMETD II ini adalah sebanyak-banyaknya sejumlah 13.717.687.500 (tiga belas miliar tujuh ratus
tujuh belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus) saham atau mewakili 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari
jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sesudah PMHMETD II dan sebanyak-banyaknya sejumlah 138.562.500
(seratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus) saham atau mewakili 1% (satu persen) saham Perseroan
yang tidak dicatatkan adalah milik PT Metamorfosis Ekosistem Indonesia yang merupakan Badan Hukum Indonesia.
Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data
yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di sektor
Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.
Pihak yang membantu dalam penyusunan Prospektus adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Sehubungan dengan PMHMETD II ini, setiap pihak yang terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau
membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan di dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan
tertulis dari Perseroan.
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam PMHMETD II ini tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan
Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
PMHMETD II INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG
BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU
SERTIFIKAT BUKTI HMETD ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD II INI, MAKA
DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM
BIASA ATAS NAMA HASIL PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU PELAKSANAAN
HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP
UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM YANG
BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARANYA
DILARANG UNTUK MELAKSANAKAN HMETD, MAKA PERSEROAN ATAU PIHAK YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN
BERHAK UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PIHAK TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBELIAN SAHAM
BERDASARKAN HMETD YANG DIMILIKINYA.
PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK
TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.
PMHMETD II INI MENJADI EFEKTIF SETELAH MENDAPATKAN PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK DIMANA RENCANA
PERSEROAN ATAS PMHMETD II TELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (‘’RUPSLB”)
PADA TANGGAL 5 OKTOBER 2020.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

i

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

iii

RINGKASAN

ix

I.

PENAWARAN UMUM

1

II.

PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS

8

III.

PERNYATAAN UTANG

10

IV.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

14

V.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

19

VI. FAKTOR RISIKO

30

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

36

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK
USAHA

37

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

37

1. Riwayat Singkat Perseroan
2. Keterangan Tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan
4. Perizinan
5. Struktur Organisasi
6. Pengurusan Dan Pengawasan
7. Sumber Daya Manusia
8. Keterangan Tentang Pemegang Saham Pengendali Berbentuk Badan Hukum
9. Diagram Kepemilikan Perseroan dengan Pemegang Saham
10. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan Dengan Pemegang Saham
Berbentuk Badan Hukum
11. Perjanjian Penting Dengan Pihak Afiliasi
12. Perjanjian Terkait PMHMETD II
13. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga
14. Perkara Material Yang Dihadapi Oleh Perseroan
15. Aset Tetap
16. Asuransi
17. Teknologi Informasi
18. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR)
19. Good Corporate Governance (GCG)

i

37
37
38
39
40
40
48
50
53
53
53
55
56
64
65
66
66
66
67

B. KEGIATAN USAHA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

70

Umum
Strategi Usaha
Kegiatan Usaha Utama
Jaringan Distribusi
Pemasaran
Persaingan
Prinsip Perbankan yang Sehat
Fungsi Kepatuhan
Hak Kekayaan Intelektual

70
70
71
73
73
74
74
76
76

C. KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA

76

1. Prospek Usaha Perseroan
2. Tingkat Kesehatan Bank

77
78

IX. EKUITAS

79

X.

81

KEBIJAKAN DIVIDEN

XI. PERPAJAKAN

82

XII. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

84

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

87

XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

88

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

94

XVI. LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

95

ii

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN
Dalam Prospektus ini, kecuali apabila kalimatnya menyatakan lain, kata-kata sebagaimana disebutkan di bawah memiliki
arti sebagai berikut:
”Afiliasi”

:

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu:
a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua,
baik secara horizontal maupun vertikal;
b. hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak
tersebut;
c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota
Direksi atau Komisaris yang sama;
d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak
langsung,mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun
tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

“Aset Produktif”

:

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

“ATM”

:

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

“ATMR”

:

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

“Anggota Bursa”

:

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

”BAE”

:

Pihak yang melaksanakan administrasi Saham dalam PMHMETD II yang ditunjuk
oleh Perseroan, dalam hal ini yaitu PT Ficomindo Buana Registrar, berkedudukan di
Jakarta Selatan.

“Bank Kustodian”

:

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

:

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

“BI”

:

Bank Indonesia.

“BMPK”

:

Batas Maksimum Pemberian Kredit.

“CAR”

:

Capital Adequacy Ratio, yaitu rasio tingkat kecukupan modal bank yang dihitung dari
jumlah modal bank, yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dibagi jumlah
ATMR. CAR dihitung berdasarkan POJK No. 34/POJK.03/2016 tentang perubahan
atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban
Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. ATMR Risiko Kredit dihitung berdasarkan
POJK No. 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang
Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar
sedangkan ATMR Risiko Operasional dihitung berasarkan SEOJK No.
24/SEOJK.03/2016 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk

”BEI atau
Indonesia”

Bursa

Efek

iii

Risiko Operasional dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar.
“DKAB”

:

PT Dompet Karya Anak Bangsa.

“DPK”

:

Dana Pihak Ketiga.

”DPS”

:

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

“FPPS”

:

Formulir Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PMHMETD II.

”FPPS Tambahan”

:

Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dalam rangka PMHMETD II,
yaitu formulir untuk memesan saham yang melebihi porsi yang ditentukan sesuai
dengan jumlah HMETD yang diterima oleh 1 (satu) pemegang saham Perseroan
dalam rangka pelaksanaan PMHMETD II.

“GCG”

:

Good Corporate Governance.

“GWM”

:

Giro Wajib Minimum adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh
Perseroan yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana
pihak ketiga Perseroan. GWM diatur dalam PBI No. 20/3/PBI/2018, PBI No.
22/3/PBI/2020 dan perubahannya dalam PBI No. 22/10/PBI/2020 dan PADG No.
22/19/PADG/2020 tentang Perubahan Keenam atas PADG No. 20/10/PADG/2018
tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum
Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

”Harga Pelaksanaan”

:

Harga yang harus dibayarkan oleh Pemegang HMETD untuk melaksanakan HMETDnya menjadi 1 (satu) Saham Baru, yaitu sebesar Rp2.350,- (dua ribu tiga ratus lima
puluh Rupiah) per saham.

”Hari Bursa”

:

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

”Hari Kalender”

:

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

”Hari Kerja”

:

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

”HMETD”

:

Singkatan dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu suatu hak yang melekat
pada saham yang memberikan kesempatan Pemegang Saham yang bersangkutan
untuk membeli saham Perseroan dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang
dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli
saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain.

“IAPI”

:

Institut Akuntan Publik Indonesia.

“KSEI”

:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

“Kustodian”

:

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

iv

“LDR”

:

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

“Masyarakat“

:

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

“Menkumham RI”

:

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

“MEI”

PT Metamorfosis :Ekosistem Indonesia.

“Modal Inti Minimum Bank”

:

Modal inti minimum bank sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 Pasal 8 ayat (2)
POJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, yaitu sebesar
Rp. 3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah).

“NPL”

:

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

“Otoritas Jasa Keuangan”
atau “OJK”

:

Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang
mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan,
dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan.

“Payment Point”

:

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

“Pembeli Siaga”

:

Pembeli sisa saham yang tunduk pada syarat-syarat yang tercantum pada Perjanjian
Pembelian Siaga, yaitu PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, yang akan membeli
Sisa Saham sampai dengan jumlah maksimal Rp300.800.000.000,- (tiga ratus miliar
delapan ratus juta Rupiah).

“Pemegang Saham Utama”

:

Pemegang Saham Utama yaitu PT Metamorfosis Ekosistem Indonesia.

”Pemegang Rekening”

:

Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi
bank kustodian dan/atau Perusahaan efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh
KSEI dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang pasar modal.

”Pemerintah”

:

Pemerintah Negara Republik Indonesia.

”Penawaran Umum Terbatas
I atau PMHMETD I”

:

Kegiatan penawaran sebesar 9.650.000.000 (sembilan miliar enam ratus lima puluh
juta) Saham Biasa baru (”Saham Baru”) dengan nilai nominal Rp100,- (seratus
Rupiah) dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp139,- (seratus tiga puluh sembilan
Rupiah) per saham, sehingga jumlah dana yang diperoleh dari PMHMETD I dalam
rangka penerbitan HMETD seluruhnya berjumlah Rp1.341.350.000.000,- (satu triliun
tiga ratus empat puluh satu miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah).

”Penawaran Umum Terbatas
II atau PMHMETD II”

:

Kegiatan penawaran sebanyak-banyaknya 3.000.000.000 (tiga miliar) Saham Biasa
baru (”Saham Baru”) dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) dengan Harga
Pelaksanaan sebesar Rp2.350,- (dua ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) per saham,
sehingga jumlah dana yang diperoleh dari PMHMETD II dalam rangka penerbitan
HMETD sebanyak-banyaknya sebesar Rp7.050.000.000.000,- (tujuh triliun lima puluh
miliar Rupiah).

“Peraturan KSEI”

:

Peraturan KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 tentang Jasa
Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh OJK sesuai dengan surat
keputusan Bapepam dan LK No. S-6953/BL/2012 tanggal 6 Juni 2012 perihal
Persetujuan atas rancangan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral.
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“Periode Perdagangan”

:

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

“Pernyataan Efektif”

:

Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan
sebagai berikut:
a. atas dasar lewatnya waktu yaitu:
(i) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima
oleh OJK secara lengkap; atau
(ii) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang
disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
b. atas dasar penyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau
tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

“Perjanjian Pembelian Siaga”

:

berarti Perjanjian Pembelian Siaga tanggal 11 Januari 2021 yang dibuat dan
ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan PT Trimegah Sekuritas Indonesia
Tbk.

“Perjanjian Pengelolaan
Administrasi Saham”

:

berarti Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan
Administrasi Saham Dalam Rangka PMHMETD II No. 94 tanggal 15 Desember 2020
yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi
Jakarta Selatan, antara Perseroan dan BAE.

“Pernyataan Pendaftaran”

:

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

“Perseroan”

:

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

“POJK No. 30/2015”

:

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

“POJK No. 32/2015”

:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan
Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

“POJK No. 55/2016”

:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata
Kelola Bank Umum.

“POJK No. 56/2016”

:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan
Saham Bank Umum.

“POJK No. 12/2020”

:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank
Umum.

“POJK No. 15/2020”

:

Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

“POJK 17/2020”

:

Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan
Perubahan Kegiatan Usaha.

“POJK 42/2020”

:

Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi
Benturan Kepentingan.
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“POJK No. 14/2019”

:

Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu.

“PP No. 29/1999”

:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian
Saham Bank Umum.

“Prospektus”

Setiap informasi tertulis
:
sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar
Pihak lain membeli Efek.

“PSAK”

:

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

“Rasio NPL”

:

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

“Rekening Efek”

:

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

“RUPS”

:

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

“RUPSLB”

:

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diselenggarakan sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT.

“Saham”

:

Saham baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.

“Saham Baru”

:

Saham baru yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam PMHMETD II ini
sebanyak-banyaknya 3.000.000.000 (tiga miliar) saham.

“Saham HMETD”

Seluruh saham :hasil pelaksanaan HMETD yang merupakan saham baru yang
diperoleh oleh pemegang HMETD dalam PMHMETD yaitu sebanyak-banyaknya
3.000.000.000 (tiga miliar) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus
Rupiah) per saham.

“Saham Lama”

:

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

“Saham Tambahan”

:

Sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham atau pemegang
HMETD untuk dialokasikan kepada semua pemegang saham atau pemegang
HMETD yang menyatakan berminat untuk membeli tambahan saham pada periode
pelaksanaan HMETD.

“SBHMETD”

:

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

“SBI”

:

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

“Sisa Saham”

:

Sisa Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II setelah (i) diambil oleh
Pemegang Saham atau pemegang HMETD ; dan (ii) dialokasikan secara
proporsional (atas HMETD yang telah dilaksanakan) kepada Pemegang Saham atau
pemegang HMETD yang telah mengajukan permohonan untuk Saham Tambahan
yang hanya akan diambil bagian oleh Pembeli Siaga.
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“Undang-Undang
Perbankan”

:

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

“UUPM”

:

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal,
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 46 Tahun 1995 Tambahan No. 3608,
berikut peraturan pelaksanaannya.

“UUPT”

:

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan
Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007 Tambahan No.
4756, berikut peraturan pelaksanaannya.

“Usaha Kecil”

:

Usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Republik Indonesia No. 9 Tahun1995 tentang Usaha Kecil.

“WTT”

:

Wealth Track Technology Limited.
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RINGKASAN
Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting menurut Perseroan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan
atas laporan keuangan terkait, dan risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang
tercantum dalam Prospektus ini diambil atau bersumber dari laporan keuangan Perseroan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah, serta
disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia yang diterapkan secara konsisten.
Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo-saldo dan jumlah-jumlah, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam jutaan
Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang
disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang
tercantum dalam Prospektus, semata-mata disebabkan oleh faktor pembulatan.

1.

Keterangan singkat mengenai Perseroan

Perseroan yang berdomisili di Jakarta Selatan sebelumnya bernama PT Bank Artos Indonesia Tbk, didirikan dengan Akta
Notaris Netty Tjandrania, S.H., No. 1 tanggal 1 Mei 1992 dan akta ini telah disahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
dengan Surat Keputusan tertanggal 3 Juni 1992 No. C2-4584 HT 01.01. tahun 1992. Anggaran Dasar Bank telah
mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar
No. 17 tanggal 5 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta
Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham
berdasarkan Surat Keputusan No. AHU0081609.AH.01.02.Tahun 2020 dan telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan
Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0416115, yang mana keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0205614.AH.01.11.TAHUN 2020, seluruhnya tanggal 7 Desember 2020 (“Akta No.
17/2020”). Berdasarkan Akta No. 17/2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui (i) penurunan modal dasar
Perseroan dari semula berjumlah Rp 5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah) menjadi berjumlah Rp 4.000.000.000.000
(empat triliun Rupiah); (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula berjumlah Rp
120.625.000.000 (seratus dua puluh miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) menjadi berjumlah Rp
1.085.625.000.000 (satu triliun delapan puluh lima miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah); dan (iii) perubahan dan
pernyataan kembali anggaran dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan POJK No. 15/2020.
Perseroan telah mengumumkan penurunan modal dasar Perseroan tersebut dalam surat kabar Suara Pembaruan tanggal 7
Oktober 2020.
Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Bank Umum.
2.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Terakhir

Susunan pemegang saham Perseroan dan komposisi pemegang saham dengan jumlah 5% atau lebih, berdasarkan Daftar
Pemegang Saham Perseroan per 29 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh PT Ficomindo Buana Registar selaku BAE yang
ditunjuk oleh Perseroan adalah sebagai berikut:
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
1. PT Metamorfosis Ekosistem Indonesia
2. PT Dompet Karya Anak Bangsa
3. Wealth Track Technology Limited
4. Arief Harris Tandjung
5. Masyarakat (masing-masing di bawah
5%)
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel

Nilai Nominal Rp100,- per saham
Jumlah Saham
Nilai Nominal (Rp)
(lembar)
40.000.000.000
4.000.000.000.000

%

4.087.378.125
2.405.745.000
1.449.309.375
46.356.300
2.867.461.200

408.737.812.500
240.574.500.000
144.930.937.500
4.635.630.000
286.746.120.000

37,65
22,16
13,35
0,43
26,41

10.856.250.000

1.085.625.000.000

100,00

29.143.750.000

2.914.375.000.000
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3.

Ringkasan Mengenai PMHMETD II

Jenis Penawaran
Jenis Efek yang Ditawarkan
Jumlah Efek yang Ditawarkan
Nilai Nominal
Harga Pelaksanaan HMETD
Nilai Emisi atas Pelaksanaan HMETD

:
:
:
:
:
:

Rasio Perbandingan HMETD

:

Maksimum Dilusi Kepemilikan Saham

:

Tanggal RUPSLB
Periode Perdagangan dan pelaksanaan
HMETD
Hak atas Saham yang diterbitkan

:
:
:

PMHMETD II
Saham terdaftar atas nama Pemegang Saham
Sebanyak-banyaknya 3.000.000.000 (tiga miliar) Saham Baru
Rp100,- (seratus Rupiah)
Rp2.350,- (dua ribu tiga ratus lima puluh Rupiah)
Sebanyak-banyaknya sebesar Rp7.050.000.000.000,- (tujuh triliun
lima puluh miliar Rupiah)
Setiap pemegang 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) saham
lama berhak mendapatkan 160 (seratus enam puluh) HMETD, di
mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada
pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.
Pemegang saham yang tidak menggunakan haknya akan
mengalami penurunan persentase kepemilikan sebanyakbanyaknya sebesar 21,65% (dua puluh satu koma enam lima
persen).
5 Oktober 2020
10 – 17 Maret 2021
Saham yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD II
ini
mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal
dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor
penuh lainnya, termasuk hak atas dividen.

Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD II ini merupakan saham baru yang akan dikeluarkan
dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, saham-saham
tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan
yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Sesuai ketentuan
Peraturan OJK No. 32/2015, dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan
saham dan/ atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual
oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.
4.

Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD II ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:
 Sekitar 97% akan digunakan untuk ekspansi usaha;
 Sekitar 2% akan digunakan untuk investasi di infrastruktur Teknologi Informasi; dan
 Sisanya sebesar 1% akan digunakan untuk pengembangan di Sumber Daya Manusia.
Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil PMHMETD II dapat dilihat pada Bab II Prospektus
ini.
5.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir
30 September 2020, dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018.
Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan dibawah ini dengan laporan-laporan
keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2020, pada
tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31
Desember 2018, telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Calon Investor juga
harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan Oleh Manajemen.
Laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan pada tanggal dan untuk tahun
yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebelum penyesuaian reklasifikasi, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (”KAP”)
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 20 Maret 2020,
yang ditandatangani oleh Sutomo, SE, Ak, MM, CPA, CA, SAS.

x

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2020,
telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers)
berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini tanpa modifikasian
dalam laporannya tanggal 23 November 2020, yang ditandatangani oleh Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA. Laporan
keuangan tersebut dan laporan audit terkait tidak termasuk dalam Prospektus ini namun terdaftar pada halaman daring
Bursa Efek Indonesia dan dapat diunduh dari www.idx.com. Penyesuaian reklasifikasi yang muncul sebagai komparatif
untuk laporan keuangan pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2020
(dijelaskan dalam Catatan 46 atas laporan keuangan) tidak diaudit dan tidak direviu.
Informasi keuangan di bawah ini juga menyajikan informasi keuangan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada
tanggal 30 September 2019. Beberapa akun pada laporan keuangan pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang
berakhir pada 30 September 2019 yang disajikan dalam Prospektus ini telah direklasifikasi untuk menyesuaikan dengan
penyajian pada laporan keuangan yang diaudit pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30
September 2020.
Data Laporan Posisi Keuangan
30 September
2020
1.727.087
511.120
1.215.967

Uraian
Jumlah Aset
Jumlah Liabilitas
Jumlah Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember
2019
2018
1.321.057
664.674
639.878
549.114
681.179
115.560

Data Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya
Periode 9 (sembilan) bulan
yang berakhir pada
30 September
2020
2019

Uraian
Pendapatan dan Beban Operasional
Pendapatan Bunga
Beban Bunga
Pendapatan Bunga Bersih
Pendapatan / (Beban) Operasional Lainnya
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya
Jumlah Beban Operasional Lainnya
Beban Operasional Lainnya - Neto
Rugi Operasional
(Beban)/Pendapatan Non Operasional – Neto
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan
Beban Pajak Penghasilan
Rugi Periode/Tahun Berjalan
Jumlah Kerugian Komprehensif Periode/Tahun Berjalan
Rugi per saham

(dalam jutaan Rupiah)

Tahun-tahun yang berakhir
pada 31 Desember
2019

2018

61.468
(18.572)
42.896

39.976
(30.205)
9.771

52.609
(41.109)
11.500

67.456
(39.955)
27.501

15.827
(162.326)
(146.499)
(103.603)
(2,110)
(105.713)
(105.713)
(106.037)
(87,66)

4.154
(36.118)
(31.964)
(22.193)
177
(22,016)
2,931
(19.085)
(18.951)
(15,82)

5355
(108.578)
(103.223)
(91.723)
(27,072)
(118,795)
(3,171)
(121.966)
(117.239)
(101,11)

3.921
(49.764)
(45.843)
(18.342)
(11)
(18,353)
(4,936)
(23.289)
(23.491)
(19,31)

Data Laporan Arus Kas
Periode 9 (sembilan) bulan
yang berakhir pada
30 September
2020
2019
(364.641)
23.623
(243.336)
43.696
641.398
33.421
67.319
303.494
64.893
336.915
132.212

Uraian
ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS OPERASI
ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS INVESTASI
ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS PENDANAAN
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS
SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE

xi

(dalam jutaan Rupiah)

Tahun-tahun yang berakhir
pada 31 Desember
2019
(503.278)
(1.980)
682.858
177.600
125.894
303.494

2018
(86.254)
141.834
55.580
70.313
125.893

Rasio Keuangan Yang Dipenuhi
(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan
PERMODALAN
Rasio kecukupan modal (CAR)
ASET PRODUKTIF
Non performing loan (NPL) - gross
Non performing loan (NPL) - net
RENTABILITAS
Imbal hasil aset (ROA)
Imbal hasil ekuitas (ROE)
Marjin pendapatan bunga bersih (NIM)
Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)
LIKUIDITAS
Rasio jumlah kredit yang diberikan terhadap jumlah simpanan nasabah (LDR)
KEPATUHAN (COMPLIANCE)
Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah:
GWM
Penyangga Likuiditas Makroprudensial
PERTUMBUHAN
Rasio pertumbuhan aset
Rasio pertumbuhan liabilitas
Rasio pertumbuhan ekuitas
Rasio pertumbuhan pendapatan bunga – bersih
Rasio pertumbuhan pendapatan operasional lainnya
Rasio pertumbuhan beban operasional lainnya
Rasio pertumbuhan laba (rugi) bersih

6.

30
September
2020

31 Desember

2019

2018

133,00%

148,28%

18,62%

0,37%
0,00%

2,05%
0,05%

6,17%
4,15%

-8,95%
-13,59%
4,37%
239,91%

-15.89%
-89.03%
2.05%
258,09%

-2,76%
-19,61%
4,84%
127,00%

157,69%

52.80%

76,74%

3,62%
82,08%

6,14%
107,63%

6,62%
5,91%

30,74%
-20,12%
78,51%
339,01%
281,01%
349,43%
453,91%

98,75%
16,53%
489,46%
-58,18%
36,57%
118,19%
423,71%

-20,61%
-21,35%
-16,89%
-7,15%
-68,28%
-8,23%
166.56%

Risiko Usaha

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

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA
PERSEROAN
Risiko Kredit
Sesuai dengan usaha yang dijalankan Perseroan, terdapat potensi risiko kredit yang timbul dari berbagai aktifitas
fungsional bank seperti perkreditan, penempatan, investasi, serta trade finance. Risiko kredit yang utama adalah
munculnya kredit bermasalah akibat ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai
perjanjian. Apabila jumlah kredit yang tidak dapat dikembalikan cukup material, termasuk eksekusi terhadap jaminan
kredit yang bersangkutan (jika ada), maka kredit tersebut menjadi kredit bermasalah dan mempengaruhi tingkat NPL
kredit yang akhirnya akan mempengaruhi likuiditas dan kondisi keuangan Perseroan.

2.

RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG
DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Risiko Pasar Terkait Perubahan Suku Bunga Dan Nilai Tukar
Risiko Likuiditas
Risiko Operasional
Risiko Teknologi Informasi
Risiko Kepatuhan
Risiko Hukum
Risiko Reputasi

xii

h.
i.
j.
3.

RISIKO UMUM
a.
b.
c.
d.
e.

4.

Risiko Stratejik
Risiko Terhadap Perubahan Kondisi Ekonomi Makro
Risiko Persaingan

Kondisi perekonomian secara makro atau global
Perubahan kurs valuta asing
Risiko dari perubahan Peraturan Pemerintah
Risiko terkait kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen di masa depan
Risiko terkait merebaknya wabah penyakit menular

RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN SAHAM PERSEROAN
a.
b.
c.
d.
e.

Risiko terkait kurang aktifnya perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia
Risiko terkait fluktuasi harga saham yang ditawarkan
Risiko terkait pemegang saham Perseroan kemungkinan akan terdilusi jika pemegang saham menolak atau tidak
melaksanakan HMETD
Risiko terkait kondisi pasar modal Indonesia yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham
Risiko terkait kemampuan terbatas Pemegang Saham Perseroan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal
Perseroan dengan memberikan HMETD di masa depan.

Penjelasan atas risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.
7.

Kegiatan Usaha

Perseroan menyediakan beragam produk dan jasa layanan perbankan yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi
kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, serta jasa lainnya yang mendukung aktifitas pelayanan perbankan.
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Kantor Pusat, 2 (dua) Kantor Cabang, 3
(tiga) Kantor Cabang Pembantu, 1 (satu) Kantor Kas dan 1 Payment Point serta 5 (lima) ATM yang tergabung dengan
jaringan ATM Bersama dan ALTO .
Penjelasan atas kegiatan usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.
8.

Kebijakan Dividen

Guna mengantisipasi pemenuhan kenaikan modal inti minimum menjadi Rp 2 triliun di tahun 2021 dan Rp 3 triliun di tahun
2022, manajemen Perseroan merencanakan rasio pembagian dividen apabila terdapat surplus kas dari kegiatan
operasional setelah dana tersebut disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta
modal kerja Perseroan, sebesar maksimal 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih konsolidasi Perseroan untuk setiap
tahunnya paling cepat mulai tahun buku 2023, dengan dasar perhitungan bahwa Perseroan akan memberikan keuntungan
yang proporsional antara Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan adanya pertumbuhan Perseroan dimasa yang
akan datang. Namun demikian, mengingat keperluan Perseroan untuk memelihara modal dalam rangka pemenuhan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait modal inti bank umum, Perseroan dapat tidak membagikan dividen
kepada pemegang saham Perseroan.
Penjelasan mengenai Kebijakan Dividen Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

xiii
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I.

PENAWARAN UMUM

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 3.000.000.000 (tiga miliar) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,(seratus Rupiah) per saham. HMETD akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Maret 2021 dimana setiap pemilik 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan)
saham lama Perseroan akan memperoleh 160 (seratus enam puluh) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak
kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp2.350,- (dua
ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah dana yang
akan diterima Perseroan dari PMHMETD II ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp7.050.000.000.000,- (tujuh triliun
lima puluh miliar Rupiah).
Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD II ini merupakan saham baru yang akan dikeluarkan
dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, saham-saham
tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan
yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Sesuai ketentuan
Peraturan OJK No. 32/2015, dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan
saham dan/ atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual
oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.
MEI adalah Pemegang Saham Utama Perseroan sekaligus Pemegang Saham Pengendali Perseroan yang memiliki
4.087.378.125 (empat miliar delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus dua puluh lima) Saham
dalam Perseroan dan memiliki hak untuk memperoleh 1.129.500.000 (satu miliar seratus dua puluh sembilan juta lima
ratus) Saham Baru. Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II PT Bank
Jago Tbk tanggal 17 Februari 2021 dan Bukti Kecukupan Dana tanggal 8 Januari 2021, MEI menyatakan memiliki dana
yang cukup dan akan melaksanakan 42.600.000 HMETD yang dimilikinya dengan jumlah sebesar Rp100.110.000.000,(seratus miliar seratus sepuluh juta Rupiah) (“Komitmen MEI”) dan akan mengalihkan sisa porsi HMETD tersebut kepada
GIC.
DKAB adalah Pemegang Saham Utama Perseroan yang memiliki 2.405.745.000 (dua miliar empat ratus lima juta tujuh
ratus empat puluh lima ribu) Saham dalam Perseroan dan memiliki hak untuk memperoleh 664.800.000 (enam ratus enam
puluh empat juta delapan ratus ribu) Saham Baru. Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam Rangka Penawaran
Umum Terbatas II PT Bank Jago Tbk tanggal 9 Februari 2021 dan Bukti Kecukupan Dana tanggal 8 Januari 2021, DKAB
menyatakan memiliki dana yang cukup dan akan melaksanakan 560.000.000 HMETD yang dimilikinya dengan jumlah
sebesar Rp1.316.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus enam belas miliar Rupiah) (“Komitmen DKAB”) dan akan
mengalihkan sisa porsi HMETD tersebut kepada GIC.
WTT adalah Pemegang Saham Pengendali Perseroan yang memiliki 1.449.309.375 (satu miliar empat ratus empat puluh
sembilan juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima) Saham dalam Perseroan dan memiliki hak untuk
memperoleh 400.500.000 (empat ratus juta lima ratus ribu) Saham Baru. Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan
Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II PT Bank Jago Tbk tanggal 16 Februari 2021 dan Bukti Kecukupan Dana
tanggal 7 Januari 2021, WTT menyatakan memiliki dana yang cukup dan akan melaksanakan 170.000.000 HMETD yang
dimilikinya dengan jumlah sebesar Rp399.500.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah)
(“Komitmen WTT”, Komitmen MEI, Komitmen DKAB, dan Komitmen WTT secara bersama-sama disebut sebagai
“Komitmen Pemegang Saham”).
MEI dan DKAB telah menandatangani Perjanjian Konfirmasi dengan GIC pada tanggal 18 Februari 2021 untuk mengalihkan
sisa porsi HMETD yang dimiliki oleh masing-masing MEI dan DKAB kepada GIC dalam jumlah sebesar 1.191.700.000
HMETD, yang terdiri dari: (i) 1.086.900.000 HMETD yang berasal dari MEI dan (ii) 104.800.000 HMETD yang berasal dari
DKAB.
Berdasarkan Surat Pernyataan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II PT Bank Jago Tbk tanggal 9 Februari 2021,
GIC menyatakan bahwa GIC akan melaksanakan HMETD yang diterima dari MEI sebesar 1.086.900.000 HMETD dan
DKAB sebesar 104.800.000 HMETD. Selanjutnya, GIC juga menyatakan bahwa GIC memiliki dana yang cukup sampai
dengan jumlah sebanyak-banyaknya USD 225.000.000 atau setara dengan Rp 3.150.000.000.000 dengan asumsi nilai
tukar USD 1 = Rp 14.000 (“Komitmen GIC”).
Dengan mempertimbangkan komitmen GIC dan struktur PMHMETD II serta dengan memperhatikan nilai tukar mata uang
yang berlaku pada saat Periode Perdagangan, maka jumlah HMETD yang akan dilaksanakan GIC adalah sebesar
1.191.700.000 HMETD yang berasal dari pengalihan HMETD milik MEI dan DKAB. Selanjutnya, GIC, dengan kesanggupan
terbaik (best efforts), dapat melakukan pembelian tambahan HMETD melalui bursa selama periode perdagangan apabila
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terdapat pemegang HMETD yang ingin mengalihkan menjual HMETDnya. Dalam hal terdapat sisa dana setelah
dilaksanakannya HMETD yang diterima dari MEI dan DKAB serta pembelian HMETD dari pemegang HMETD yang ingin
menjual HMETDnya, maka sisa dana tersebut akan tetap berada dalam rekening GIC dan tidak akan disetorkan ke rekening
Perseroan.
Jika seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II setelah dikurangi Komitmen Pemegang Saham tidak
seluruhnya diambil oleh Pemegang Saham Perseroan lainnya atau pemegang bukti HMETD yang berhak, maka sisa
Saham Baru akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan
melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional
dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak
melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru
tambahan akan dipenuhi; (ii) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan
melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka kepada pemesan yang melakukan
pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah
HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta pemesanan Saham Baru
tambahan.
Jika setelah penjatahan Saham Baru, termasuk pengambilan Saham Tambahan, masih terdapat sisa Saham Baru, maka
berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga tanggal 11 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara
Perseroan dengan Pembeli Siaga, Pembeli Siaga akan membeli Sisa Saham di Harga Pelaksanaan dalam jumlah
sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 300.800.000.000,- (tiga ratus miliar delapan ratus juta Rupiah).
Apabila setelah pembelian sisa saham oleh Pembeli Siaga masih terdapat sisa saham porsi Pemegang Saham Pengendali
dan publik, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel.
Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II
ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) maksimum sebesar
21,65% (dua puluh satu koma enam lima persen).
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Telepon : (021) 50927460
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BERMASALAH AKIBAT KETIDAKMAMPUAN DEBITUR DALAM MEMENUHI KEWAJIBANNYA PADA BANK SESUAI
PERJANJIAN.
RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DIUNGKAPKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.
RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM
PERSEROAN. MESKIPUN PERSEROAN TELAH MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI TIDAK ADA JAMINAN BAHWA
SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT
KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK
MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT
MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM
PERSEROAN AKAN TERJAGA.
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KETERANGAN TENTANG KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pada tanggal 5 Oktober 2020, Perseroan telah menyelenggarakan RUPSLB sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Luar BiasaTahunan No. 16 tanggal 5 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H.,
M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang menyetujui antara lain:
1.

Keputusan Mata Acara Rapat Pertama:
i. Menyetujui Penyesuaian Modal Dasar Perseroan atas Hasil Pelaksanaan Penambahan Modal dengan Hak
memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD I) sehingga merubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan
mengenai modal dasar menjadi sebesar Rp. 4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah) dan serta menyetujui
Perubahan dan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan (POJK) No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka.
ii. Memberikan kuasa kepada Direksi Peseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak
substitusi untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk menyatakan hasil Keputusan ini dalam akta
notaris, dan selanjutnya untuk melakukan segala hal yang tepat, dipersyaratkan atau diperlukan untuk
menjalankan tujuan dan maksud dari Keputusan ini dan pelaksanaannya.

2.

Keputusan Mata Acara Rapat Kedua:
i. Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan HMETD untuk
mengeluarkan sebanyak-banyaknya 3.000.000.000 (tiga miliar) saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus
Rupiah) per saham, yang akan dilaksanakan setelah diperoleh pernyataan efektif dari OJK (Pengawas Pasar
Modal) atas pernyataan pendaftaran
ii. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan hasil realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan
saham dalam rangka PMHMETD II dan penegasan kembali atas peningkatan modal dasar, modal ditempatkan
dan disetor Perseroan sebagai realisasi dari pelaksanaan PMHMETD II, dan memberikan kuasa kepada Direksi
Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD II Perseroan,
antara lain meliputi:
a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD II;
b. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD II;
c. Menentukan kepastian penggunaan dan hasil PMHMETD II;
d. Menentukan kepastian jadwal;
e. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD II, termasuk dokumendokumen sehubungan dengan pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK;
f. Menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
g. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(selanjutnya disebut “KSEI”) sesuai dengan peraturan KSEI;
h. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI; dan
i. Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan PMHMETD II.

KETERANGAN TENTANG PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
Jenis Penawaran
Jenis Efek yang Ditawarkan
Jumlah Efek yang Ditawarkan
Nilai Nominal
Harga Pelaksanaan HMETD
Nilai Emisi atas Pelaksanaan HMETD

:
:
:
:
:
:

Rasio Perbandingan HMETD

:

Maksimum Dilusi Kepemilikan Saham

:

Tanggal RUPSLB
Periode Perdagangan dan pelaksanaan

:
:

PMHMETD II
Saham terdaftar atas nama Pemegang Saham
Sebanyak-banyaknya 3.000.000.000 (tiga miliar) Saham Baru
Rp100,- (seratus Rupiah)
Rp2.350,- (dua ribu tiga ratus lima puluh Rupiah)
Sebanyak-banyaknya sebesar Rp7.050.000.000.000,- (tujuh triliun
lima puluh miliar Rupiah)
Setiap pemegang 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) saham
lama berhak mendapatkan 160 (seratus enam puluh) HMETD, di
mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada
pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.
Pemegang saham yang tidak menggunakan haknya akan
mengalami penurunan persentase kepemilikan maksimum sebesar
21,65% (dua puluh satu koma enam lima persen).
5 Oktober 2020
10 – 17 Maret 2021
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HMETD
Hak atas Saham yang diterbitkan

:

Saham yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD II ini mempunyai
hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham
Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh lainnya,
termasuk hak atas dividen.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR
Susunan pemegang saham Perseroan dan komposisi pemegang saham dengan jumlah 5% atau lebih, berdasarkan Daftar
Pemegang Saham Perseroan per 29 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh PT Ficomindo Buana Registar selaku BAE yang
ditunjuk oleh Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
1. PT Metamorfosis Ekosistem Indonesia
2. Wealth Track Technology Limited
3. PT Dompet Karya Anak Bangsa
4. Arief Harris Tandjung
5. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel

Jumlah Saham
(lembar)

Nilai Nominal Rp100,- per saham
Nilai Nominal (Rp)

%

40.000.000.000

4.000.000.000.000

4.087.378.125
1.449.309.375
2.405.745.000
46.356.300
2.867.461.200
10.856.250.000
29.143.750.000

408.737.812.500
144.930.937.500
240.574.500.000
4.635.630.000
286.746.120.000
1.085.625.000.000
2.914.375.000.000

37,65
13,35
22,16
0,43
26,41
100,00

PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD II dengan asumsi MEI,
DKAB dan WTT melaksanakan HMETD yang menjadi haknya sesuai dengan Komitmen Pemegang Saham, publik
melaksanakan HMETD yang menjadi haknya, GIC berpartisipasi sesuai dengan Komitmen GIC, dan Pembeli Siaga
melaksanakan tugasnya dalam PMHMETD II ini adalah sebagai berikut:
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
1. PT Metamorfosis Ekosistem Indonesia
2. Wealth Track Technology Limited
3. PT Dompet Karya Anak Bangsa
4. GIC Private Limited*)
5. Masyarakat
6. Arief Harris Tandjung
7. Pembeli Siaga
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp100,- per saham
Sebelum PMHMETD II sesuai dengan Daftar
Setelah PMHMETD II
Pemegang Saham tertanggal 29 Januari 2021
Jumlah Nominal
Jumlah Nominal
Jumlah Saham
%
Jumlah Saham
(Rp)
(Rp)
40.000.000.000
4.000.000.000.000
40.000.000.000
4.000.000.000.000
4.087.378.125
1.449.309.375
2.405.745.000
2.867.461.200
46.356.300
10.856.250.000
29.143.750.000

408.737.812.500
144.930.937.500
240.574.500.000
286.746.120.000
4.635.630.000
1.085.625.000.000
2.914.375.000.000

37,65
13,35
22,16
0,00
26,41
0,43
0,00
100,00

4.129.978.125
1.619.309.375
2.965.745.000
1.340.425.000
3.659.851.169
59.166.331
81.775.000
13.856.250.000
26.143.750.000

412.997.812.500
161.930.937.500
296.574.500.000
134.042.500.000
365.985.116.891
5.916.633.109
8.177.500.000
1.385.625.000.000
2.614.375.000.000

%

29,81
11,69
21,40
9,67
26,41
0,43
0,59
100,00

*) dengan asumsi terdapat pemegang HMETD yang menjual HMETDnya di bursa, dan GIC berhasil membeli HMETD tersebut pada periode
perdagangan.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD II sesuai dengan asumsi
hanya pemegang saham berkomitmen yang akan melaksanakan HMETDnya yaitu MEI, DKAB dan WTT sesuai dengan
komitmennya masing-masing, GIC berpartisipasi sesuai dengan Komitmen GIC, dan Pembeli Siaga melaksanakan
tugasnya dalam PMHMETD II ini adalah sebagai berikut:
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
1. PT Metamorfosis Ekosistem Indonesia
2. Wealth Track Technology Limited
3. PT Dompet Karya Anak Bangsa
4. GIC Private Limited*)
5. Masyarakat
6. Arief Harris Tandjung
7. Pembeli Siaga
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp100,- per saham
Sebelum PMHMETD II sesuai dengan Daftar
Setelah PMHMETD II
Pemegang Saham tertanggal 29 Januari 2021
Jumlah Nominal
Jumlah Nominal
Jumlah Saham
%
Jumlah Saham
(Rp)
(Rp)
40.000.000.000
4.000.000.000.000
40.000.000.000
4.000.000.000.000
4.087.378.125
1.449.309.375
2.405.745.000
2.867.461.200
46.356.300
10.856.250.000
29.143.750.000

408.737.812.500
144.930.937.500
240.574.500.000
286.746.120.000
4.635.630.000
1.085.625.000.000
2.914.375.000.000

37,65
13,35
22,16
0,00
26,41
0,43
0,00
100,00

4.129.978.125
1.619.309.375
2.965.745.000
1.340.425.000
2.867.461.200
46.356.300
128.000.000
13.097.275.000
26.902.725.000

412.997.812.500
161.930.937.500
296.574.500.000
134.042.500.000
286.746.120.000
4.635.630.000
12.800.000.000
1.309.727.500.000
2.690.272.500.000

%

31,53
12,36
22,64
10,23
21,89
0,35
0,98
100,00

*) dengan asumsi terdapat pemegang HMETD yang menjual HMETDnya di bursa, dan GIC berhasil membeli HMETD tersebut pada periode
perdagangan.
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Dalam kondisi tersebut, para pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD akan mengalami dilusi maksimum
sebesar 21,65% (dua puluh satu koma enam lima persen) setelah periode pelaksanaan HMETD.
KETERANGAN TENTANG HMETD
Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada
pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan
HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI. Pemegang HMETD yang
hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang telah menjadi
Pemegang Rekening Efek di KSEI. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:
1.

Yang Berhak Menerima Sertifikat Bukti HMETD (SBHMETD)

Para Pemegang Saham yang berhak memperoleh HMETD adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS
Perseroan pada tanggal 8 Maret 2021 pukul 16.00 WIB.
2.

Pemegang SBHMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah :
a) Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 8 Maret
2021 pukul 16.00 WIB yang tidak dijual HMETD-nya sampai dengan akhir Periode Perdagangan HMETD.
b) Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD sampai dengan akhir Periode Perdagangan HMETD,
atau
c) Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan akhir Periode Perdagangan HMETD.
3.

Perdagangan HMETD

Pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya selama Periode Perdagangan yang dimulai
pada tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan 17 Maret 2021.
Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar
Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu PT Bursa Efek Indonesia dan peraturan
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Apabila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil
keputusan, sebaiknya pemegang HMETD berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang
efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.
Jika seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II setelah dikurangi Komitmen Pemegang Saham tidak
seluruhnya diambil oleh Pemegang Saham Perseroan lainnya atau pemegang bukti HMETD yang berhak, maka sisa
Saham Baru akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan
melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional
dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak
melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru
tambahan akan dipenuhi; (ii) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan
melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka kepada pemesan yang melakukan
pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah
HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta pemesanan Saham Baru
tambahan.
HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan HMETD yang
berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui
Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota
Bursa di KSEI.
Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab
dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

5

4.

Bentuk Dari SBHMETD

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

Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang
SBHMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang
diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan 17
Maret 2021.
Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon. SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam
waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.
6.

Nilai HMETD

Nilai HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dan lainnya,
berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.
Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi
tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya.
Penjabaran di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD :
- Harga penutupan saham pada Hari Bbursa terakhir
sebelum perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
= Rp a
- Harga Pelaksanaan HMETD
= Rp b
- Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD II
= A
- Jumlah saham yang diterbitkan dalam PMHMETD II
= B
- Harga teoritis Saham setelah PMHMETD II
= (Rp a x A) + (Rp b x B)/
=
(A + B)
=
Rp c
Dengan demikian, secara teoritis harga HMETD per saham adalah
7.

=

Rp c – Rp b

Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegang HMETD untuk membeli Saham HMETD.
SBHMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham dan digunakan
untuk memesan Saham HMETD. SBHMETD tidak berlaku dalam bentuk fotokopi. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan
uang atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI
akan diberikan oleh KSEI melalui anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.
8.

Pecahan HMETD

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

Lain-lain

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban Pemegang SBHMETD atau calon pemegang
HMETD.
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10.

Historis Harga Saham Perseroan

Berikut adalah historis harga saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia meliputi harga tertinggi, harga terendah dan volume
perdagangan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir:
Bulan
Januari 2020
Februari 2020
Maret 2020
April 2020
Mei 2020
Juni 2020
Juli 2020
Agustus 2020
September 2020
Oktober 2020
November 2020
Desember 2020

Sumber: Bursa Efek Indonesia

11.

Harga Tertinggi

Harga Terendah

4.110
3.800
3.700
1.425
910
1.780
3.400
3.000
2.940
2.870
3.090
4.870

2.800
3.200
492
795
850
875
1.790
2.400
2.550
2.590
2.850
2.850

Total Volume
Perdagangan
6.274.400
222.300
63.642.600
411.418.200
6.498.000
8.690.400
24.420.341
2.795.300
3.565.600
3.671.300
4.317.600
66.389.400

Pencatatan Saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia

Dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam PP No. 29/1999 dan POJK No. 56/2016, jumlah saham yang dicatatkan oleh
Perseroan di BEI sebelum PMHMETD II ini adalah sejumlah 10.747.687.500 (sepuluh miliar tujuh ratus empat puluh tujuh
juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus) atau mewakili 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal
ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sebelum PMHMETD II dan sejumlah 108.562.500 (seratus delapan juta lima
ratus enam puluh dua ribu lima ratus) saham atau mewakili 1% (satu persen) saham Perseroan yang tidak dicatatkan
adalah milik MEI yang merupakan Badan Hukum Indonesia.
Setelah PMHMETD II, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak-banyaknya sejumlah
13.717.687.500 (tiga belas miliar tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus) saham atau
mewakili 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah
PMHMETD II dan sebanyak-banyaknya sejumlah 138.562.500 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua
ribu lima ratus) saham atau mewakili 1% (satu persen) saham Perseroan yang tidak dicatatkan adalah milik MEI yang
merupakan Badan Hukum Indonesia.
Informasi mengenai penghentian perdagangan saham
Selama 3 (tiga) tahun terakhir, perdagangan saham Perseroan mengalami 4 (empat) kali penghentian perdagangan saham
yaitu pada tanggal 22 Agustus 2019, 4 Oktober 2019, 8 Oktober 2019 dan 6 Juli 2020. Penjelasan mengenai pengentian
perdagangan saham Perseroan telah disampaikan kepada publik melalui Public Expose insidentil yang diselenggarakan
pada tanggal 14 Oktober 2019 dan 9 Juli 2020.
DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM
RANGKA PMHMETD II INI, PERSEROAN BELUM MEMILIKI RENCANA UNTUK MENERBITKAN ATAU
MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DI LUAR
YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD II INI.
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II.

PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD II ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:
•
Sekitar 97% akan digunakan untuk ekspansi usaha;
Ekspansi usaha yang direncanakan oleh Perseroan didukung oleh bisnis partnership lending melalui unit Business Finance
Solution dan unit SME Banking dari sisi kredit, sementara untuk pendanaan didukung oleh unit Wholesale Funding serta
Service & Distribution yang membawahi semua jaringan kantor yang ada. Unit Business Finance Solution, SME Banking,
Wholesale Funding serta Service & Distribution adalah lini usaha yang sudah terbentuk dan telah beroperasi. Dalam rangka
transformasi menjadi bank digital, inisiatif-inisiatif yang berkaitan dengan pengembangan layanan Digital Banking dikelola
Direktorat Life Finance Solution yang didukung oleh unit Teknologi Informasi. Layanan Digital Banking (Layanan Perbankan
Digital) yang dinamakan sebagai Life Finance Solution akan segera diluncurkan ke publik. Perseroan juga akan
mengembangkan bisnis keuangan syariah melalui Unit Usaha Syariah (UUS), yang saat ini sedang dalam proses
persetujuan oleh regulator.
•
Sekitar 2% akan digunakan untuk investasi di infrastruktur Teknologi Informasi; dan
Perseroan akan mengembangkan sistem, teknologi dan infrastruktur untuk digital banking yang melayani segmen ritel,
SME, individual dan nasabah syariah.
•
Sisanya sebesar 1% akan digunakan untuk pengembangan di Sumber Daya Manusia (“SDM”), dengan
penjelasan sebagai berikut:
Perseroan akan melakukan pengembangan di bidang SDM termasuk namun tidak terbatas pada perekrutan SDM yang
berpengalaman untuk memperkuat dan mendukung operasional dan pertumbuhan bisnis, melaksanakan program
pengembangan kompetensi bagi seluruh karyawan agar dapat mendukung strategi perusahaan dan pembangunan aplikasi
digital SDM untuk membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja serta career journey setiap karyawan.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD II ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan masuk ke dalam
komponen modal untuk memperkuat struktur permodalan guna memenuhi modal minimum bank.
Posisi modal inti Perseroan setelah PMHMETD II ini adalah sekitar Rp 7.900.000.000.000,- (tujuh triliun sembilan ratus
miliar Rupiah).
Per tanggal 30 September 2020, jumlah modal inti Perseroan adalah sebesar Rp 1,057 triliun sehingga berada dalam
kelompok bank BUKU 2 Konvensional.
Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD II ini akan dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan peraturan
pasar modal yang berlaku di Indonesia. Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan dana yang diperoleh dari
PMHMETD II ini dan akan melaporkan realisasi penggunaan dana tersebut secara berkala kepada Pemegang Saham
dalam RUPS Perseroan dan kepada OJK sesuai dengan POJK No.30/2015.
Apabila Perseroan berencana mengubah rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD II ini, setiap rencana
yang menunjukkan perubahan tersebut wajib dilaporkan kepada OJK sebagai penjelasan atas perubahan yang diusulkan.
Perseroan wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham atas perubahan tersebut melalui RUPS sebagaimana diatur
dalam POJK No. 30/2015.
Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi yang menggunakan dana hasil PMHMETD II dan transaksi tersebut
merupakan transaksi afiliasi atau benturan kepentingan dan/atau transaksi material, maka Perseroan akan memenuhi
ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 dan POJK 17/2020 beserta ketentuan yang berlaku di bidang pasar
modal lainnya.
Dana hasil PMHMETD I yang diperoleh Perseroan setelah dikurangi biaya-biaya emisi adalah sebesar Rp
1.326.924.948.500 dan telah digunakan sebesar Rp 179.408.357.779 dan telah dilaporkan terakhir kali kepada OJK melalui
surat No. S.125/JAGO/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020. Sisa dana hasil PMHMETD I yang belum direalisasikan akan
digunakan untuk kredit, infrastuktur IT dan investasi sumber daya manusia.
Tidak ada sumber dana lain yang akan digunakan untuk membiayai rencana ekspansi Perseroan selain dari dana yang
berasal dari PMHMETD II ini.
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Sesuai dengan POJK No. 33/2015, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan PMHMETD II
diperkirakan sebesar 0,279% (nol koma dua tujuh sembilan persen) dari total dana yang diperoleh dari PMHMETD II ini,
yang meliputi:
1.

Biaya profesi penunjang sebesar 0,093% yang terdiri dari:
- Biaya Jasa Akuntan Publik sekitar 0,035%
- Biaya Konsultan Hukum sekitar 0,050%
- Biaya Notaris sekitar 0,007%
- Biaya Jasa Akuntan Publik Penjatahan Saham sekitar 0,001%;

2.

Biaya Jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,002%; dan

3.

Biaya Jasa Penyelenggaraan sekitar 0,184% yang terdiri dari:
- Biaya Penatalaksana sekitar 0,023%;
- Biaya Pembeli Siaga sekitar 0,047%;
- Biaya Penasihat Keuangan 0,085%;
- Biaya lain-lain (biaya pendaftaran OJK, biaya pendaftaran BEI, biaya percetakan dan lain-lain) sekitar 0,029%
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III.

PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini memperlihatkan total liabilitas Perseroan pada tanggal 30 September 2020, yang diambil dari laporan
posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 September 2020.
Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2020,
telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers)
berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 23 November
2020, yang ditandatangani oleh Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA.
Pada tanggal 30 September 2020, Perseroan mempunyai liabilitas sebesar Rp511.120 juta dengan perincian sebagai berikut:

1.

Liabilitas

Liabilitas segera
Simpanan
Simpanan dari bank lain
Utang pajak
Biaya harus dibayar
Liabilitas sewa
Liabilitas lainnya
Liabilitas imbalan kerja
Jumlah Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan

Saldo

3.533
382.942
1.874
2.831
691
71.768
30.071
17.410
511.120

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

Liabilitas Komitmen & Kontinjensi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan

Saldo

Komitmen
Liabilitas Komitmen
Bank garansi yang diberikan
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan
Jumlah

216.145
216.145

Kontinjensi
Aset Kontijensi
Pendapatan bunga dalam penyelesaian
Jumlah aset kontinjensi
Jumlah liabilitas komitmen dan kontijensi bersih

3.

8.563
8.563
207.582

Liabilitas Segera

Pada tanggal 30 September 2020, Perseroan memiliki liabilitas segera sebesar Rp3.533 juta, dengan rincian sebagai
berikut:
(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
Tagihan nasabah – pinjaman, biaya notaris dan blokir BPKB
Pembayaran ATM
Administrasi kredit
Asuransi BPJS
Lainnya (dibawah Rp 100)
Jumlah liabilitas segera

Saldo
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2.133
427
278
122
573
3.533

4.

Simpanan

Pada tanggal 30 September 2020, Perseroan memiliki simpanan nasabah sebesar Rp384.816 juta, dengan rincian sebagai
berikut:

Giro
Pihak ketiga
Pihak berelasi
Jumlah Giro
Tabungan
Pihak ketiga
Pihak berelasi
Jumlah Tabungan
Deposito berjangka
Pihak ketiga
Pihak berelasi
Jumlah Deposito Berjangka
Simpanan dari bank lain
Jumlah simpanan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan

Saldo

40.003
40.003
46.889
204
47.093
294.391
1.455
295.846
1.874
384.816

5. Utang Pajak
Pada tanggal 30 September 2020, Perseroan memiliki utang pajak sebesar Rp2.831 juta, dengan rincian sebagai berikut:

PPh pasal 21
PPh pasal 4 ayat 2
PPh pasal 23/26
Pajak Pertambahan Nilai
Jumlah utang pajak

6.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan

Saldo
1.691
244
346
550
2.831

Bunga Yang Masih Harus Dibayar

Pada tanggal 30 September 2020, Perseroan memiliki bunga yang masih harus dibayar sebesar Rp691 juta, dengan rincian
sebagai berikut:

Bunga deposito
Bunga tabungan
Bunga jasa giro
Jumlah biaya harus dibayar
7.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan

Saldo

676
10
5
691

Liabilitas sewa

Pada tanggal 30 September 2020, Perseroan memiliki liabilitas sewa sebesar Rp71.868 juta, dengan rincian sebagai
berikut:
(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
Liabilitas sewa bruto – pembayaran sewa minimum
Kurang dari 1 tahun
Lebih dari 1 tahun

Saldo

11.003
106.065
117.068
(45.300)
71.768

Beban keuangan di masa depan atas sewa
Jumlah biaya harus dibayar

Perjanjian sewa gedung kantor Perseroan yang signifikan adalah dengan PT Bahanasemesta Citranusantara Building
Management untuk kantor pusat di Menara BTPN dan untuk kantor kas di Tanah Abang. Pada tahun 2020, Bank juga
menandatangani perjanjian sewa dengan PT Astra Graphia, Tbk., untuk menggunakan peralatan kantor sebagai bagian dari
jasa layanan kelola operasi mesin printer dan fotokopi untuk periode dua tahun. Selain itu, Bank juga menandatangani
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perjanjian sewa dengan PT Pusaka Prima Transport untuk menggunakan kendaraan operasional dengan periode tiga
tahun.
8.

Liabilitas lainnya

Pada tanggal 30 September 2020, Perseroan memiliki liabilitas lainnya sebesar Rp30.071 juta, dengan rincian sebagai
berikut:
(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan

Saldo

Personalia
Umum
Cadangan atas penurunan nilai transaksi rekening administratif
Lainnya
Jumlah liabilitas lainnya

9.

25.966
3.362
716
27
30.071

Liabilitas imbalan kerja

Pada tanggal 30 September 2020, Perseroan memiliki liabilitas imbalan kerja sebesar Rp17.410 juta, dengan rincian
sebagai berikut:

Saldo awal periode
Penyisihan selama tahun berjalan
Pembayaran selama tahun berjalan
Laba/(rugi) aktuaria periode berjalan
Aset program belum diakui
Iuran dana pensiun/premi asuransi
Jumlah liabilitas imbalan pasca kerja

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan

Saldo

1.424
17.145
(2.678)
1.519
17.410

Perseroan menghitung dan membukukan beban imbalan kerja berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13
Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003. Liabilitas imbalan kerja dihitung oleh Aktuaris Independen pada tanggal 30 September
2020 oleh PT Biro Pusat Aktuaria.
Pada tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki pinjaman kepada pihak
manapun.
TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG MERUGIKAN HAK-HAK
PEMEGANG SAHAM PUBLIK SEHINGGA TIDAK ADA PENCABUTAN DARI PEMBATASAN-PEMBATASAN
TERSEBUT.
TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU
PERIKATAN SETELAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR
INDEPENDEN DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.
DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL
OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MEMILIKI KESANGGUPAN UNTUK DAPAT
MENYELESAIKAN KESELURUHAN LIABILITAS.
SETELAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN
SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN
PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS
YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH
DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN
PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.
TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH
PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN, BESERTA
PENJELASAN MENGENAI PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILANGGAR, DAN TINDAKAN
YANG TELAH ATAU AKAN DIAMBIL OLEH PERSEROAN TERMASUK PERKEMBANGAN TERAKHIR DARI
NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI KREDIT.
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TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH
TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN
PENDAFTARAN, TERMASUK PERKEMBANGAN TERAKHIR DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA
RESTRUKTURISASI UTANG.
SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR TELAH DIUNGKAPKAN
PADA PROSPEKTUS.
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA
LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO TAPI BELUM DILUNASI.
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IV.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan dibawah ini dengan laporan-laporan
keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2020, pada
tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31
Desember 2018, telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Calon Investor juga
harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan Oleh Manajemen.
Beberapa akun pada laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan
2018 yang disajikan dalam Prospektus ini telah direklasifikasi untuk menyesuaikan dengan penyajian pada laporan
keuangan yang diaudit pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2020. Laporan
keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan pada tanggal dan untuk tahun yang
berakhir pada 31 Desember 2018 sebelum penyesuaian reklasifikasi seperti yang dijelaskan pada Catatan 46 atas laporan
keuangan, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (”KAP”) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan opini
tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 20 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Sutomo, SE, Ak, MM, CPA, CA,
SAS. Laporan keuangan tersebut dan laporan audit terkait tidak termasuk dalam Prospektus ini namun terdaftar pada
halaman daring Bursa Efek Indonesia dan dapat diunduh dari www.idx.com.
Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2020,
telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers)
berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 23 November
2020, yang ditandatangani oleh Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA. Laporan keuangan tersebut dan laporan audit terkait
tidak termasuk dalam Prospektus ini namun terdaftar pada halaman daring Bursa Efek Indonesia dan dapat diunduh dari
www.idx.com. Penyesuaian reklasifikasi yang muncul sebagai komparatif untuk laporan keuangan pada tanggal dan untuk
periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2020 (dijelaskan dalam Catatan 46 atas laporan keuangan) tidak
diaudit dan tidak direviu.
Informasi keuangan di bawah ini juga menyajikan informasi keuangan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada
tanggal 30 September 2019. Beberapa akun pada laporan keuangan pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang
berakhir pada 30 September 2019 yang disajikan dalam Prospektus ini telah direklasifikasi untuk menyesuaikan dengan
penyajian pada laporan keuangan yang diaudit pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30
September 2020. Lihat Catatan 46 atas laporan keuangan pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir
pada 30 September 2020. Informasi keuangan interim ini, disajikan sebagai komparatif pada laporan keuangan untuk
periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2020, diambil dari laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain dan laporan arus kas milik Perseroan, yang sebelum penyesuaian reklasifikasi seperti yang dijelaskan
pada Catatan 46 atas laporan keuangan, telah diaudit oleh auditor independen lain dengan opini tanpa modifikasian, seperti
yang diungkapkan pada laporan audit pada tanggal 29 Oktober 2019. Laporan keuangan tersebut dan laporan audit terkait
tidak termasuk dalam Prospektus ini namun terdaftar pada halaman daring Bursa Efek Indonesia dan dapat diunduh dari
www.idx.com. Penyesuaian reklasifikasi yang muncul sebagai komparatif untuk laporan keuangan pada tanggal dan untuk
periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2020 (dijelaskan dalam Catatan 46 atas laporan keuangan), tidak
diaudit dan tidak direviu. Hasil usaha Perseroan untuk periode interim mungkin tidak mencerminkan dan tidak dapat
dijadikan acuan atas hasil usaha Perseroan untuk setahun penuh atau untuk periode lain.
Laporan Posisi Keuangan
Uraian
ASET
Kas
Giro pada Bank Indonesia
Giro pada bank lain
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain
Efek-efek
Pihak ketiga
Ditambah/(dikurangi): premium/(diskonto) yang belum diamortisasi
Jumlah efek-efek neto
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)
Kredit yang diberikan
Pihak ketiga
Pihak berelasi
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30 September
2020

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember
2019 *)
2018 *)

15.756
16.647
7.370
317.142

25.486
37.434
602
239.972

20.478
37.425
2.800
65.190

101.195
2.927
104.122
273.534

20.000
(552)
19.448
637.765

32.931
(918)
32.013
-

618.447
451

282.528
2.267

381.589
11.266

30 September
2020
(43.451)
575.447
6.183
3.532

Uraian
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai
Jumlah kredit yang diberikan – neto
Bunga yang masih akan diterima
Biaya dibayar dimuka
Aset tetap
Biaya perolehan
Akumulasi penyusutan
Jumlah aset tetap - neto
Aset tak berwujud
Biaya perolehan
Akumulasi amortisasi
Jumlah aset tak berwujud – neto
Aset pajak tangguhan - neto
Agunan yang diambil alih – neto
Aset lainnya
JUMLAH ASET
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
Liabilitas segera
Simpanan
Giro
Pihak ketiga
Pihak berelasi
Jumlah giro
Tabungan
Pihak ketiga
Pihak berelasi
Jumlah tabungan
Deposito berjangka
Pihak ketiga
Pihak berelasi
Jumlah deposito berjangka
Simpanan dari bank lain
Utang pajak
Bunga yang masih harus dibayar
Liabilitas sewa
Liabilitas lainnya
Liabilitas imbalan kerja
JUMLAH LIABILITAS
EKUITAS
Modal saham-nilai nominal Rp100 per saham
Modal dasar – 50.000.000.000 lembar saham pada 30 September 2020
(31 Desember 2019 dan 2018: 3.500.000.000 saham)
Modal ditempatkan dan disetor penuh 1.206.250.000 lembar saham pada
30 September 2020
(31 Desember 2019 dan 2018: 1.206.250.000 lembar saham)
Modal saham dalam proses pendaftaran 9.650.000.000 lembar saham
pada 30 September 2020
Agio saham
Cadangan umum
Tambahan modal disetor
Dana setoran modal
Penghasilan komprehensif lainnya :
Cadangan nilai wajar bersih - efek-efek yang diukur pada nilai wajar
melalui penghasilan komprehensif lain
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja
Surplus revaluasi aset tetap
Saldo deficit
Ekuitas
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
*) Setelah

direklasifikan
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(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember
2019 *)
2018 *)
(33.124)
(9.094)
251.671
383.761
1.089
1.572
1.519
2.980

170.934
(18.278)
152.656

83.881
(14.522)
69.359

82.615
(16.949)
65.666

145.197
(303)
144.894
38.095
71.709
1.727.087

2.952
(2.781)
171
34.295
2.246
1.321.057

2.952
(2.714)
238
3.690
28.493
20.368
664.674

3.533

2.362

2.197

40.003
40.003

22.761
1.960
24.721

18.772
14.549
33.321

46.889
204
47.093

83.390
2.439
85.829

56.886
1.790
58.676

294.391
1.455
295.846
1.874
2.831
691
71.768
30.071
17.410
511.120

482.228
6.306
488.534
27.296
967
1.951
6.164
1.424
639.878

407.760
12.181
419.941
24.175
1.034
1.742
8.028
549.114

120.625

120.625

120.625

965.000
366.407
9.000
169
-

4.482
9.000
169
682.858

4.482
9.000
169
-

1.195
2.183
35.283
(283.895)
1.215.967
1.727.087

3.702
37.657
(177.224)
681.179
1.321.057

2.732
45.994
(67.442)
115.560
664.674

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya

Uraian
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
Pendapatan bunga
Beban bunga
PENDAPATAN BUNGA BERSIH
PENDAPATAN / (BEBAN) OPERASIONAL LAINNYA
Pendapatan operasional lainnya
Beban operasional lainnya
Beban penyisihan penurunan nilai
Beban umum dan adminsitrasi
Beban personalia
Beban lain-lain
Jumlah beban operasional lainnya
Beban operasional lainnya - neto
RUGI OPERASIONAL
(BEBAN)/PENDAPATAN NON OPERASIONAL NETO
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
MANFAAT (BEBAN) PAJAK
Pajak kini
Pajak tangguhan
Jumlah manfaat (beban) pajak
RUGI TAHUN BERJALAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan paska
kerja
Keuntungan revaluasi aset tetap
Pajak penghasilan terkait

Periode 9 (sembilan) bulan yang
berakhir pada
30 September
2020
2019 *)

Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
Perubahan nilai wajar aset keuangan yang diukur
pada nilai wajar melalui
penghasilan komprehensif lain
Penghasilan komprehensif lain setelah pajak
JUMLAH KERUGIAN KOMPREHENSIF PERIODE/
TAHUN BERJALAN
RUGI PER SAHAM
*) Setelah

(dalam jutaan Rupiah)

Tahun-tahun yang berakhir pada
31 Desember
2019 *)

2018 *)

61.468
(18.572)
42.896

39.976
(30.205)
9.771

52.609
(41.109)
11.500

67.456
(39.955)
27.501

15.827

4.154

5.355

3.921

(20.935)
(33.009)
(105.815)
(2.567)
(162.326)
(146.499)
(103.603)

(5.704)
(11.468)
(18.946)
(36.118)
(31.964)
(22.193)

(66.093)
(15.138)
(26.869)
(478)
(108.578)
(103.223)
(91.723)

(5.636)
(17.182)
(26.662)
(286)
(49.764)
(45.843)
(18.342)

(2.110)
(105.713)

177
(22.016)

(27.072)
(118.795)

(11)
(18.353)

(105.713)

2,931
2.931
(19.085)

(3.171)
(3.171)
(121.966)

(4.936)
(4.936)
(23.289)

(1.519)

(4.830)

970

(270)

(1.519)

3.757
1.207
134

3.757
4.727

68
(202)

1.195
(324)

134

4.727

(202)

(106.037)

(18.951)

(117.239)

(23.491)

(87,66)

(15,82)

(101.11)

(19,31)

direklasifikan

Laporan Arus Kas
Periode 9 (sembilan) bulan
yang berakhir pada
30 September
2020
2019 *)

Uraian
Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Penerimaan pendapatan bunga, provisi dan administrasi
Pembayaran beban bunga
Pendapatan operasional lainnya
Beban operasional lainnya
Beban personalia
(Pembayaran)/penerimaan pendapatan non operasional
Penerimaan kredit yang telah dihapus bukukan
Laba operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas
operasi
Penurunan/(kenaikan) dalam aset operasi
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(dalam jutaan Rupiah)

Tahun-tahun yang berakhir
pada 31 Desember
2019 *)

2018 *)

56,375
(19,831)
674
(26.699)
(99.834)
(2.146)
12.971

55,377
(36,248)
4.126
(13.922)
(24.250)
177
2.349

51.519
(39,158)
1.121
(9.539)
(28.372)
(25.895)
2.704

67.458
(40.656)
3.865
(30.857)
27.236
(120)
15.774

(78.490)

(12.391)

(47.620)

(11.772)

(dalam jutaan Rupiah)

Periode 9 (sembilan) bulan
yang berakhir pada
30 September
2020
2019 *)

Uraian

Tahun-tahun yang berakhir
pada 31 Desember
2019 *)

2018 *)

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

(20.000)

Kredit yang diberikan
Agunan yang diambil alih
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali
Aset lain-lain
(Penurunan)/kenaikan dalam liabilitas operasi
Liabilitas segera
Giro
Tabungan
Simpanan berjangka
Simpanan dari bank lain
Utang pajak
Liabilitas lain-lain

(352.914)
(3.800)
364.231
(60.332)

37.777
(10.631)
(6.983)

78.753
(5.802)
(637.765)
19.570

81.254
(1.870)
(6.182)

1.172
15.282
(38.736)
(192.688)
(26.052)
1.864
25.822

362
(7.502)
19.210
(19.725)
23.367
192
(53)

(2,377)
(8.600)
27.154
68.592
3.750
(949)
2.016

(453)
(9.307)
(5.140)
(144.733)
9.888
(136)
2.197

(366.641)

23.623

(503.278)

(86.254)

(11.804)
(144.776)
36
(106.240)
19.448

(1.494)
573
(27.022)
71.639

(1.531)
573
(19.448)
18.426

(1.074)
110
(32.013)
174.811

(243.336)

43.696

(1.980)

141.834

644.067
(2.699)
641.398
33.421
303.494
336.915

67.319
64.893
132.212

682.858
682.858
177.600
125.894
303.494

55.880
70.313
125.893

15.756
16.647
7.370

18.898
46.847
467

25.486
37.434
602

20.478
37.425
2.800

297.142

66.000

239.972

65.190

336.915

132.212

303.494

125.893

Arus kas neto (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas
operasi
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi
Pembelian aset tetap
Pembelian aset takberwujud
Penjualan aset tetap
Pembelian efek-efek
Penerimaan efek-efek jatuh tempo
Arus Kas neto (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas
investasi
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan
Penerimaan atas penerbitan saham
Pembayaran liabilitas sewa dan bunga liabilitas sewa
Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS
SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE
Rincian kas dan Setara kas
Kas
Giro pada Bank Indonesia
Giro pada Bank lain
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – jatuh
tempo dalam 3 bulan sejak perolehan
Jumlah
*) Setelah

direklasifikan

Rasio Keuangan Yang Dipenuhi
(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

30
September
2020

Keterangan
PERMODALAN
Rasio kecukupan modal (CAR)
Aset tetap terhadap modal
ASET PRODUKTIF
Aset produktif bermasalah
Non performing loan (NPL) - gross
Non performing loan (NPL) - net
PPAP terhadap aset produktif
Pemenuhan PPAP
RENTABILITAS
Imbal hasil aset (ROA)
Imbal hasil ekuitas (ROE)
17

31 Desember

2019

2018

133,00%
12,55%

148,28%
10,18%

18,62%
56,82%

2,18%
0,37%
0,00%
0,65%
432,87%

1,99%
2,05%
0,05%
0.51%
548.57%

4,91%
6,17%
4,15%
1,75%
105,89%

-8,95%
-13,59%

-15,89%
-89,03%

-2,76%
-19,61%

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan
Marjin pendapatan bunga bersih (NIM)
Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)
LIKUIDITAS
Rasio jumlah kredit yang diberikan terhadap jumlah simpanan nasabah (LDR)
KEPATUHAN (COMPLIANCE)
Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah:
GWM
Penyangga Likuiditas Makroprudensial (dahulu GWM Sekunder)
PERTUMBUHAN
Rasio pertumbuhan aset
Rasio pertumbuhan liabilitas
Rasio pertumbuhan ekuitas
Rasio pertumbuhan pendapatan bunga – bersih
Rasio pertumbuhan pendapatan operasional lainnya
Rasio pertumbuhan beban operasional lainnya
Rasio pertumbuhan laba (rugi) bersih
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30
September
2020
4,37%
239,91%

31 Desember

2019

2018

2,05%
258,09%

4,84%
127,00%

157,69%

52.80%

76,74%

3,62%
82.08%

6,14%
107,63%

6,62%
5,91%

30,74%
-20,12%
78,51%
339,01%
281,01%
349,43%
453,91%

98,75%
16,53%
489,46%
-58,18%
36,57%
118,19%
423,71%

-20,61%
-21,35%
-16,89%
-7,15%
-68,28%
-8,33%
166.56%

V.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca
bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, laporan-laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode
sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2020, pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019
dan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, beserta catatan-catatan atas laporan tersebut, telah
disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.
Beberapa akun pada laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018
yang disajikan dalam Prospektus ini telah direklasifikasi untuk menyesuaikan dengan penyajian pada laporan keuangan yang
diaudit pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2020. Laporan keuangan pada
tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31
Desember 2018 sebelum penyesuaian reklasifikasi seperti yang dijelaskan pada Catatan 46, telah diaudit oleh auditor
independen lain dengan opini tanpa modifikasian, seperti yang diungkapkan pada laporan audit mereka masing-masing pada
tanggal 20 Maret 2020 dan 25 Maret 2019. Laporan keuangan tersebut dan laporan audit terkait tidak termasuk dalam
Prospektus ini namun terdaftar pada halaman daring Bursa Efek Indonesia dan dapat diunduh dari www.idx.com.
Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2020, telah
diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar
audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 23 November 2020, yang ditandatangani
oleh Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA. Laporan keuangan tersebut dan laporan audit terkait tidak termasuk dalam
Prospektus ini namun terdaftar pada halaman daring Bursa Efek Indonesia dan dapat diunduh dari www.idx.com. Penyesuaian
reklasifikasi yang muncul sebagai komparatif untuk laporan keuangan pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang
berakhir pada 30 September 2020 (dijelaskan dalam Catatan 46 atas laporan keuangan) tidak diaudit dan tidak direviu.
Informasi keuangan di bawah ini juga menyajikan informasi keuangan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal
30 September 2019. Beberapa akun pada laporan keuangan pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir
pada 30 September 2019 yang disajikan dalam Prospektus ini telah direklasifikasi untuk menyesuaikan dengan penyajian pada
laporan keuangan yang diaudit pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2020. Lihat
Catatan 46 pada laporan keuangan pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2020.
Informasi keuangan interim ini, disajikan sebagai komparatif pada laporan keuangan untuk periode sembilan bulan yang berakhir
pada 30 September 2020, diambil dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan arus kas milik
Perseroan, yang sebelum penyesuaian reklasifikasi seperti yang dijelaskan pada Catatan 46 atas laporan keuangan, telah
diaudit oleh auditor independen lain dengan opini tanpa modifikasian, seperti yang diungkapkan pada laporan audit pada tanggal
29 Oktober 2019. Laporan keuangan tersebut dan laporan audit terkait tidak termasuk dalam Prospektus ini namun terdaftar
pada halaman daring Bursa Efek Indonesia dan dapat diunduh dari www.idx.com. Penyesuaian reklasifikasi yang muncul
sebagai komparatif untuk laporan keuangan pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September
2020 (dijelaskan dalam Catatan 46 atas laporan keuangan), tidak diaudit dan tidak direviu. Hasil usaha Perseroan untuk periode
interim mungkin tidak mencerminkan dan tidak dapat dijadikan acuan atas hasil usaha Perseroan untuk setahun penuh atau
untuk periode lain.
1.

Umum

Perseroan yang berdomisili di Jakarta Selatan sebelumnya bernama PT Bank Artos Indonesia Tbk, didirikan dengan Akta
Notaris Netty Tjandrania, S.H., No. 1 tanggal 1 Mei 1992 dan akta ini telah disahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
dengan Surat Keputusan tertanggal 3 Juni 1992 No. C2-4584 HT 01.01. tahun 1992. Anggaran Dasar Bank telah mengalami
beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 17 tanggal 5
Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah
memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0081609.AH.01.02.Tahun 2020 dan telah
diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.030416115, yang mana keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU0205614.AH.01.11.TAHUN 2020, seluruhnya tanggal 7 Desember 2020 (“Akta No. 17/2020”). Berdasarkan Akta No. 17/2020,
para pemegang saham Perseroan telah menyetujui (i) penurunan modal dasar Perseroan dari semula berjumlah Rp
5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah) menjadi berjumlah Rp 4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah); (ii) peningkatan modal
ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula berjumlah Rp 120.625.000.000 (seratus dua puluh miliar enam ratus dua puluh
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lima juta Rupiah) menjadi berjumlah Rp 1.085.625.000.000 (satu triliun delapan puluh lima miliar enam ratus dua puluh lima juta
Rupiah); dan (iii) perubahan dan pernyataan kembali anggaran dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan POJK No.
15/2020.
Perseroan telah mengumumkan penurunan modal dasar Perseroan dari semula berjumlah Rp 5.000.000.000.000 (lima triliun
Rupiah) menjadi berjumlah Rp 4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah) dalam surat kabar Suara Pembaruan tanggal 7 Oktober
2020.
Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Bank Umum.
Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah Bank Umum Non-Devisa dan Unit Usaha Syariah.
1.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Kinerja Perseroan
Kondisi keuangan dan kinerja Perseroan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:
-

Pertumbuhan Ekonomi
Menjelang akhir November 2020, kasus positif pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia yang merebak sejak bulan
Februari 2020 telah mendekati hampir 500.000 kasus terkonfirmasi dengan tingkat mortalitas sebesar 3,2% yang masih
relatif lebih tinggi daripada rata-rata tingkat mortalitas global berdasarkan data WHO yang sebesar 2,4%. Pandemi yang
ditanggapi dengan melakukan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) secara selektif menyebabkan laju pertumbuhan
ekonomi Indonesia mengalami perlambatan ke sebesar -5,32% (yoy) pada akhir triwulan II 2020 dan menjadi lebih baik ke 3,49% (yoy) pada akhir triwulan II 2020 dibandingkan pertumbuhan sebesar 5,02% (yoy) pra Covid-19 pada akhir tahun
2019.
Dengan pertumbuhan negatif selama dua triwulan secara berturut-turut tersebut, maka ekonomi Indonesia telah memasuki
masa resesi. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi dapat kembali meningkat ke kisaran -1,7% hingga -0,6%%
(yoy) pada akhir tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 diperkirakan akan membaik karena pandemi akan dapat
secara bertahap diatasi dengan adanya vaksin Covid-19 sudah dapat digunakan bagi masyarakat luas secara bertahap.
Pemerintah memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh dalam rentang 4,5% hingga 5,5% pada 2021 yang ditopang oleh
peningkatan konsumsi domestik dan investasi.

-

Inflasi
Tingkat inflasi per akhir November 2020 terus terjaga rendah sebesar 1,59% (yoy) atau 1,23% (ytd) yang menunjukkan
daya beli masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah masih belum pulih, sementara yang berpenghasilan menengah
ke atas menahan konsumsi karena terbatasnya kegiatan sosial. Bank Indonesia memprakirakan inflasi 2020 lebih rendah
dari batas bawah target inflasi yaitu 2% dan akan kembali ke sasarannya sebesar 3,0% ± 1% pada 2021.

-

Suku Bunga Acuan (BI Rate)
Menanggapi perlambatan ekonomi yang semula disebabkan karena penurunan volume perdagangan yang kemudian
diperparah oleh wabah Covid-19, sejalan dengan kebijakan the Fed yang tetap menjaga suku bunga Fed Rate rendah
menjadi 0% sejak bulan Maret, dan tingkat inflasi yang realisasinya lebih rendah daripada batas bawah target inflasi, Bank
Indonesia juga terus melanjutkan kebijakan melonggarkan kebijakan moneter dengan menurunkan kembali suku bunga
acuan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI 7-day RR Rate) di bulan November 2020 untuk kali kelima sehingga turun menjadi
3,75% dari sebesar 5,0% per Desember 2019. Diperkirakan kebijakan moneter quantitative easing ini masih akan berlanjut
dalam beberapa tahun ke depan, dengan demikian suku bunga acuan tidak akan banyak bergerak.

1.2. Kebijakan Akuntansi yang Penting dan Perubahannya
Keterangan mengenai kebijakan akuntansi Perseroan dapat dilihat pada laporan keuangan Perseroan untuk periode 9
(sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2020 (dengan laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang
berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 disajikan sebagai komparatif).
Dalam jangka waktu 2 tahun terakhir, Perseroan melakukan perubahan terhadap kebijakan akuntansi, yaitu estimasi umur
manfaat aset takberwujud (software). Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Perseroan tentang Aset tak Berwujud, Perseroan
menentukan umur manfaat aset takberwujud berdasarkan 3 kategori: core banking (8 tahun), platform banking (8 tahun), dan
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sistem operasional (5 tahun) dimana sebelumnya Perseroan memberlakukan umur manfaat yang seragam untuk penyusutan
aset takberwujud (e.g. software), yakin 4 tahun.
Perseroan melakukan perubahan kebijakan akuntansi sehubungan dengan estimasi umur manfaat aset takberwujud sejalan
dengan visi dan misi Perseroan untuk menjadi bank berbasis teknologi digital dimana Perseroan akan melakukan investasi
signifikan pada teknologi khususnya piranti lunak, yang mana kategori aset takberwujud seperti core banking dan platform
banking diperkirakan akan mempunyai umur manfaat yang lebih panjang dari 4 tahun.
Perubahan terhadap estimasi tersebut diatas secara kuantitatif akan mempunyai dampak terhadap laba/rugi Perseroan hingga 8
tahun kedepan, dimana beban operasional berupa penyusutan aset takberwujud akan tersebar menjadi 8 tahun dari sebelumnya
selama 4 tahun.
Selain kebijakan akuntansi, Perseroan juga harus memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu POJK
No.12/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, seluruh bank umum harus memenuhi modal inti
minimum sejumlah Rp 2 triliun pada akhir tahun 2021 dan Rp 3 triliun di tahun 2023 sehingga Perseroan melakukan PMHEMTD
II ini.
Pada sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia telah menanggapi perlambatan ekonomi yang semula disebabkan karena
penurunan volume perdagangan yang kemudian diperparah oleh wabah Covid-19, sejalan dengan kebijakan the Fed yang tetap
menjaga suku bunga Fed Rate rendah menjadi 0% sejak bulan Maret, dan tingkat inflasi yang realisasinya lebih rendah daripada
batas bawah target inflasi, Bank Indonesia juga terus melanjutkan kebijakan melonggarkan kebijakan moneter dengan
menurunkan kembali suku bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI 7-day RR Rate) di bulan November 2020 untuk kali
kelima sehingga turun menjadi 3,75% sehingga diperkirakan cost of fund Perseroan akan turun.
Sebagai quick response terhadap wabah Covid-19, Pemerintah melalui POJK No. 48/POJK.03/2020 tanggal 1 Desember 2020
tentang Perubahan atas POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan
Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 juga telah memberikan perpanjangan relaksasi penilaian
kualitas kredit, penetapan kualitas kredit setelah restrukturisasi dan pemisahan penetapan kualitas untuk kredit/pembiayaan baru
serta relaksasi penyediaan dana Pendidikan kurang dari 5% yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2022. Peraturan ini sangat
mendukung sektor perbankan untuk mempertahankan permodalan dan likuiditas di masa pandemi.
1.3. Fluktuasi Nilai Tukar dan Suku Bunga
Perseroan telah menetapkan strategi untuk memitigasi risiko akibat pergerakan variabel pasar seperti risiko perubahan suku
bunga dan risiko perubahan nilai tukar, yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan aktivitas usahanya.
Langkah-langkah untuk memitigasi risiko tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:
•
Terhadap risiko perubuhan suku bunga Perseroan melakukan antisipasi dengan secara cepat melakukan perubahan
penetapan suku bunga sesuai dengan suku bunga pasar, sedangkan terkait dengan perubahan nilai tukar, Perseroan
cenderung tidak terkena dampat risiko tersebut mengingat saat ini Perseroan belum manjadi bank devisa dan tidak
melakukan transaksi valas. Dengan mempertimbangkan komposisi portofolio Perseroan, pengelolaan risiko suku bunga
banking book menjadi fokus perhatian Perseroan karena porsi banking book yang sangat signifikan dibandingkan trading
book. Hal ini dilakukan antara lain dengan memperhatikan posisi gap aset dan liabilitas Perseroan yang sensitif terhadap
pergerakan suku bunga dan kecenderungan pergerakan suku bunga acuan BI rate serta suku bunga pasar yang dapat
mempengaruhi stabilitas tingkat profitabilitas Perseroan. Pengukuran risiko dilakukan dengan menggunakan Interest Rate
Risk Model dengan metodologi repricing profile gap.
•
Dalam melakukan pengukuran risiko, Perseroan melakukan stress test dengan beberapa skenario, termasuk skenario
terburuk (worst case scenario). Hal ini ditujukan untuk mengetahui tingkat kemampuan Perseroan dalam menghadapi
berbagai tingkat pergerakan hingga kondisi pasar yang tidak normal. Perseroan secara berkala melakukan back testing
untuk validasi pada metodologi, formula, model, dan penggunaan asumsi pada setiap skenario dalam model pengukuran
risiko.
•
Sebagai mitigasi risiko suku bunga, dilakukan pengendalian tingkat cost of fund antara lain dengan lebih meningkatkan
komposisi sumber dana Giro dan Tabungan, memperluas customer base, review suku bunga dana Deposito secara
selektif, penempatan dana pada aset produktif dilakukan lebih selektif pada portofolio yang dapat memberikan keuntungan
optimal dan dilakukan review suku bunga sisi aset dan liabilitas yang lebih intensif apabila terjadi pergerakan suku bunga
pasar yang signifikan. Selain itu, upaya pengelolaan repricing gap sisi aset dengan sisi liabilitas disesuaikan dengan
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memperhatikan arah pergerakan suku bunga sehingga dapat meminimalkan risiko suku bunga.
2.

Kondisi Bank Yang Sehat

2.1. Rasio Kecukupan Modal (CAR)
Posisi rasio kecukupan modal Perseroan pada tanggal 30 September 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing
sebesar 133,00%, 148,28%, dan 18,62%. Posisi CAR Perseroan berada diatas ketentuan yang ditetapkan oleh OJK yaitu
sebesar 9%-10% sesuai dengan profil risiko Perseroan. Rasio aset tetap terhadap modal pada tanggal 30 September 2020, 31
Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 12,55%, 10,18%, dan 59,82%.
2.2. Loan to Deposit Ratio (LDR)
Perseroan senantiasa berupaya untuk mengoptimalkan sumber dana untuk disalurkan dalam bentuk kredit yang diberikan agar
fungsi intermediasi dapat berjalan dengan optimal sesuai sasaran Bank Indonesia. Rasio yang digunakan untuk mengukur
likuiditas dalam industri perbankan adalah rasio kredit yang diberikan terhadap simpanan nasabah (LDR). LDR Perseroan pada
tanggal 30 September 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 157,69%, 52,80%, dan 76,74%. Dengan
mempertimbangkan fungsi intermediari Perseroan, maka tingkat LDR yang optimal bagi Perseroan secara umum diarahkan
pada level ideal sehingga tidak terkena disinsentif terkait penghitungan GWM RIM. Adapun realisasi LDR pada Perseroan pada
periode tersebut adalah merupakan langkah strategis Perseoran dalam menjaga likuiditas dalam posisi yang sehat.
Kebijakan ekspansi kredit secara umum disesuaikan dengan kemampuan penghimpunan dana pihak ketiga oleh Perseroan
sehingga dampak perubahan tingkat LDR terhadap kondisi likuiditas Perseroan tetap dapat diminimalkan. Meskipun konsentrasi
pada maturity jangka pendek tinggi, namun berdasarkan analisa core deposit diperoleh kesimpulan bahwa persentase core
deposit cukup tinggi sehingga dapat diyakini tingkat loyalitas nasabah simpanan jangka pendek (giro, tabungan, deposito).
Untuk memastikan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitasnya kepada nasabah/counterparty, Perseroan menerapkan
kebijakan pengelolaan likuiditas melalui alokasi penempatan pada Cadangan Primer (Primary Reserve) dan alat likuid
berdasarkan kriteria dan limit tertentu. Dalam mengantisipasi dan menghadapi kondisi kesulitan likuiditas, Perseroan telah
memiliki kebijakan Rencana Pendanaan Darurat, yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Perseroan dalam
rangka mengantisipasi dan menghadapi perubahan kondisi likuiditas harian sehingga Perseroan dapat tetap memenuhi setiap
kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu dan menjaga kelangsungan proses bisnis Perseroan. Saat ini
seluruh sumber likuiditas yang material telah digunakan untuk pendanaan Perseroan,
2.3. Kualitas Aset
Rasio kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan – gross pada tanggal 30 September 2020, 31 Desember 2019 dan
2018 masing-masing sebesar 0,37%, 2,95%, dan 6,17%, sedangkan rasio kredit bermasalah (NPL) – neto masing-masing
sebesar 0,00%, 0,05%, dan 4,15%. Rasio kredit bermasalah terhadap kredit yang diberikan sangat dipengaruhi oleh adanya
penurunan usaha debitur di segmen usaha tertentu dan tekanan ekonomi makro. Rasio kredit bermasalah terhadap kredit yang
diberikan – gross untuk September 2020 dibandingkan akhir tahun 2019 mengalami penurunan terutama berasal dari
restrukturisasi kredit dan penghapusbukuan kredit bermasalah.
Perseroan senantiasa menjaga kualitas aset produktif dengan selalu mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam ekspansi
aset produktif, penyempurnaan kebijakan perkreditan, diversifikasi portofolio kredit, kecukupan agunan, dan sistem
pengendalian internal, dan membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai sesuai dengan PSAK No. 71 tentang “Instrumen
Keuangan”. Upaya memperbaiki kredit bermasalah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perseroan dan/atau hukum yang
berlaku. Upaya-upaya untuk mengoptimalkan pengembalian kredit dilakukan dengan pola restrukturisasi atau penyelesaian
secara tunai bertahap atau pola persuasif lainnya, antara lain penyelesaian secara tunai sekaligus atau penyerahan aset dan
dengan litigasi, yaitu eksekusi jaminan kebendaan, kepailitan atau upaya hukum lainnya, dengan
mempertimbangkan/memperhatikan recovery rate.
Jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk pada tanggal 30 September 2020, 31 Desember 2019 dan 2018
telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Perseroan berkeyakinan penyisihan tersebut cukup untuk menutupi
kemungkinan tidak tertagihnya kredit yang diberikan.
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2.4. Rentabilitas
Marjin pendapatan bunga bersih/Net Interest Margin (NIM) merupakan pendapatan bunga - bersih dibagi dengan rata-rata saldo
aset produktif yang menghasilkan bunga (interest earning assets). Marjin pendapatan bunga bersih pada tanggal 30 September
2020, 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 4,37%, 2,05%, dan 4,84%.
Rasio imbal hasil aset/Return on Asset (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba
sebelum pajak dari aset yang dimiliki. Rasio imbal hasil aset pada tanggal 30 September 2020, 31 Desember 2019 dan 2018
masing-masing sebesar -8,95%, -15,89%, dan -2,76%.
Rasio imbal hasil ekuitas/Return on Equity (ROE) digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba
setelah pajak dari ekuitas yang dimiliki. Rasio imbal hasil ekuitas pada tanggal 30 September 2020, 31 Desember 2019 dan
2018 masing-masing sebesar -13,59%, -89,03%, dan -19,61%.
Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) adalah rasio untuk mengukur tingkat efisiensi Perseroan.
Rasio BOPO pada tanggal 30 September 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 239,91%, 258,09% dan
127,00%. Perseroan berupaya untuk melakukan efisiensi dalam segala bidang, sehingga investasi-investasi yang dilakukan
ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi proses bisnis.
3.

Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan pada tanggal dan untuk periode 9 (sembilan) bulan
yang berakhir pada 30 September 2020 dan 2019 serta tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah
sebagai berikut:

Uraian
Pendapatan bunga
Beban bunga
Beban operasional lainnya – neto
Rugi sebelum pajak penghasilan
Rugi periode/tahun berjalan
Jumlah kerugian komprehensif
periode/tahun berjalan

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada
30 September
2020
2019
61.468
39.976
(18.572)
(30.205)
(146.499)
(31.964)
(105.713)
(22.016)
(105.713)
(19.085)
(106.037)

(18.951)

(dalam jutaan Rupiah)

Tahun-tahun yang berakhir pada
31 Desember
2019
2018
52.609
67.456
(41.109)
(39.955)
(103.223)
(45.843)
(118.795)
(18.353)
(121.966)
(23.289)
(117.239)

(23.491)

1.1. Pendapatan Bunga
Perbandingan pendapatan bunga pada tanggal 30 September 2020 dan 30 September 2019
Pendapatan bunga Perseroan pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp61.468 juta, mengalami peningkatan
sebesar Rp21.492 juta atau 53,8% dibandingkan dengan pendapatan bunga pada tanggal 30 September 2019 sebesar
Rp39.976 juta. Peningkatan ini dikarenakan peningkatan dari pendapatan bunga dari efek-efek yang dibeli dengan janji dijual
kembali selain dari pendapatan bunga dari kredit yang diberikan pada tahun 2020 dibandingkan dengan periode 9 bulan
September 2019.
Perbandingan pendapatan bunga pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
Pendapatan bunga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 52.609 juta, mengalami penurunan sebesar
Rp14.847 juta atau 22,0% dibandingkan dengan pendapatan bunga pada 31 Desember 2018 sebesar Rp67.456 juta.
Penurunan ini dikarenakan Perseroan menurunkan tingkat bunga kredit yang diberikan kepada debitur pada tahun 2019
dibandingkan tahun 2018.
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3.2. Beban Bunga
Perbandingan beban bunga pada tanggal 30 September 2020 dan 30 September 2019
Beban bunga Perseroan pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp18.572 juta, mengalami penurunan sebesar Rp
11.633 juta atau 38,5% dibandingkan dengan beban bunga pada tanggal 30 September 2019 sebesar Rp 30.205 juta.
Penurunan ini dikarenakan Bank menurunkan tingkat bunga simpanan yang diberikan kepada nasabah pada tahun 2020 sejalan
dengan penurunan tingkat suku bunga acuan dan penjaminan dibandingkan dengan tahun 2019.
Perbandingan beban bunga pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
Beban bunga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp41.109 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp1.154
juta atau 2,9% dibandingkan dengan beban bunga pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp39.955 juta. Peningkatan ini
dikarenakan peningkatan portofolio simpanan pihak ketiga yang dimiliki Bank pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun
2018.
3.3. Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya – neto
Perbandingan pendapatan (beban) operasional lainnya pada tanggal 30 September 2020 dan 30 September 2019
Pendapatan (beban) operasional lainnya Perseroan pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp(146.499) juta,
mengalami peningkatan sebesar Rp114.805 juta atau 358.3% dibandingkan dengan pendapatan (beban) operasional lainnya
pada tanggal 30 September 2019 sebesar Rp(31.964) juta. Peningkatan ini dikarenakan peningkatan beban cadangan
penyisihan penurunan nilai karena Bank membukukan beban CKPN untuk kredit bermasalah dan realisasi beban tenaga kerja
karena Bank melakukan investasi di sumber daya manusia melalui rekrutmen tenaga kerja baru serta penyetaraan benefit bagi
karyawan baru dan beban terkait investasi teknologi informasi sebagai bagian dari strategi Bank untuk bertransformasi menjadi
bank berbasis teknologi.
Perbandingan pendapatan (beban) operasional lainnya pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
Pendapatan/(beban) operasional lainnya Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(103.223) juta,
mengalami peningkatan sebesar Rp57.380 juta atau 125,2% dibandingkan dengan pendapatan (beban) operasional lainnya
pada 31 Desember 2018 sebesar Rp(45.843) juta. Peningkatan ini terutama dikarenakan Bank membukukan beban cadangan
kerugian penurunan nilai untuk kredit bermasalah pada akhir tahun 2019.
3.4. Rugi Sebelum Beban Pajak Penghasilan
Perbandingan rugi sebelum beban pajak penghasilan pada tanggal 30 September 2020 dan 30 September 2019
Rugi sebelum beban pajak penghasilan Perseroan pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp(105.713) juta,
mengalami peningkatan sebesar Rp83.697 juta atau 380,2% dibandingkan dengan rugi sebelum beban pajak penghasilan pada
tanggal 30 September 2019 sebesar Rp(22.016) juta. Peningkatan ini dikarenakan peningkatan beban cadangan penyisihan
penurunan nilai karena Bank membukukan beban CKPN untuk kredit bermasalah dan realisasi beban tenaga kerja karena Bank
melakukan investasi di sumber daya manusia melalui rekrutmen tenaga kerja baru serta penyetaraan benefit bagi karyawan
baru dan beban terkait investasi teknologi informasi sebagai bagian dari strategi Bank untuk bertransformasi menjadi bank
berbasis teknologi.
Perbandingan rugi sebelum beban pajak penghasilan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
Rugi sebelum beban pajak penghasilan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(118.795) juta,
mengalami peningkatan sebesar Rp 100.453 juta atau 547,7% dibandingkan dengan rugi sebelum beban pajak penghasilan
pada 31 Desember 2018 sebesar Rp(18.342) juta. Peningkatan ini dikarenakan Bank membukukan beban cadangan kerugian
penurunan nilai untuk kredit bermasalah pada akhir tahun 2019.
3.5. Rugi Periode/Tahun Berjalan
Perbandingan rugi periode/tahun berjalan pada tanggal 30 September 2020 dan 30 September 2019
Rugi bersih periode/tahun berjalan Perseroan pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp(105.713) juta, mengalami
peningkatan sebesar Rp86.628 juta atau 453,9% dibandingkan dengan rugi setelah beban pajak penghasilan pada tanggal 30
September 2019 sebesar Rp(19.085) juta. Peningkatan ini dikarenakan peningkatan beban cadangan penyisihan penurunan
nilai karena Bank membukukan beban CKPN untuk kredit bermasalah dan realisasi beban tenaga kerja karena Bank melakukan
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investasi di sumber daya manusia melalui rekrutmen tenaga kerja baru serta penyetaraan benefit bagi karyawan baru dan beban
terkait investasi teknologi informasi sebagai bagian dari strategi Bank untuk bertransformasi menjadi bank berbasis teknologi.
Perbandingan rugi periode/tahun berjalan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
Rugi bersih periode/tahun berjalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(121.966) juta, mengalami
peningkatan sebesar Rp98.677 juta atau 423,7% dibandingkan dengan rugi setelah beban pajak penghasilan pada 31
Desember 2018 sebesar Rp(23.289) juta. Peningkatan ini dikarenakan Bank membukukan beban cadangan kerugian penurunan
nilai untuk kredit bermasalah pada akhir tahun 2019.
3.6. Jumlah Rugi Komprehensif Lain Periode/ Tahun Berjalan
Perbandingan jumlah rugi komprehensif lain periode/tahun berjalan pada tanggal 30 September 2020 dan 30 September
2019
Rugi bersih periode/tahun berjalan Perseroan pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp(106.037) juta, mengalami
peningkatan sebesar Rp86.628 juta atau 453,9% dibandingkan dengan rugi setelah beban pajak penghasilan pada tanggal 30
September 2019 sebesar Rp(18.951) juta. Peningkatan ini dikarenakan peningkatan beban cadangan penyisihan penurunan
nilai karena Bank membukukan beban CKPN untuk kredit bermasalah dan realisasi beban tenaga kerja karena Bank melakukan
investasi di sumber daya manusia melalui rekrutmen tenaga kerja baru serta penyetaraan benefit bagi karyawan baru dan beban
terkait investasi teknologi informasi sebagai bagian dari strategi Bank untuk bertransformasi menjadi bank berbasis teknologi.
Perbandingan jumlah rugi komprehensif lain periode/tahun berjalan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember
2018
Rugi bersih periode/tahun berjalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(121.966) juta, mengalami
peningkatan sebesar Rp98.677 juta atau 423,7% dibandingkan dengan rugi setelah beban pajak penghasilan pada 31
Desember 2018 sebesar Rp(23.289) juta. Peningkatan ini dikarenakan Bank membukukan beban cadangan kerugian penurunan
nilai untuk kredit bermasalah pada akhir tahun 2019.
4.

Analisis Laporan Posisi Keuangan

Komposisi laporan posisi keuangan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2020 serta
tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:
30 September
2020
1.727.087
511.120
1.215.967

Uraian
Jumlah Aset
Jumlah Liabilitas
Jumlah Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember
2019
2018
1.321.057
664.674
639.878
549.114
681.179
115.560

4.1 Aset
Perbandingan total aset pada tanggal 30 September 2020 dan 31 Desember 2019
Total aset Perseroan pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp1.727.087 juta, mengalami peningkatan sebesar
Rp406.030 juta atau 30,7% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.321.057 juta.
Peningkatan ini dikarenakan peningkatan penempatan pada Bank Indonesia, pembelian efek-efek, penyaluran kredit yang
diberikan dan peningkatan aset terkait pembangunan platform Bank berbasis Teknologi Digital.
Perbandingan total aset pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.321.057 juta, mengalami peningkatan sebesar
Rp656.383 juta atau 98,8% dibandingkan dengan total aset pada 31 Desember 2018 sebesar Rp664.674 juta. Peningkatan ini
dikarenakan peningkatan penempatan pada Bank Indonesia, pembelian efek-efek dan Reverse Repo.
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4.2 Liabilitas
Perbandingan total liabilitas pada tanggal 30 September 2020 dan 31 Desember 2019
Total liabilitas Perseroan pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp511.120 juta, mengalami penurunan sebesar
Rp128.758 juta atau 20,1% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp639.878 juta.
Penurunan ini dikarenakan penurunan simpanan pihak ketiga karena Bank melakukan efisiensi dengan melakukan penurunan
suku bunga mahal.
Perbandingan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp639.878 juta, mengalami peningkatan sebesar
Rp90.764 juta atau 16,5% dibandingkan dengan total liabilitas pada 31 Desember 2018 sebesar Rp549.114 juta. Peningkatan ini
dikarenakan peningkatan simpanan pihak ketiga sebesar Rp90,897 terutama simpanan dalam bentuk deposito.
4.3 Ekuitas
Perbandingan ekuitas pada tanggal 30 September 2020 dan 31 Desember 2019
Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp1.215.967 juta, mengalami peningkatan sebesar
Rp534.788 juta atau 78,5% dibandingkan dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp681.179 juta.
Peningkatan ini dikarenakan penambahan modal melalui proses rights issue senilai Rp1.3 triliun yang dituntaskan pada bulan
April 2020.
Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp681.179 juta, mengalami peningkatan sebesar
Rp565.619 juta atau 489,5% dibandingkan dengan ekuitas pada 31 Desember 2018 sebesar Rp115.560 juta. Peningkatan ini
dikarenakan dana setoran modal awal yang diterima oleh Perseroan dari pemegang saham mayoritas baru pada akhir bulan
Desember 2019 sebagai bagian dari proses rights issue.
5.

Analisis Arus Kas

Tabel berikut ini menyajikan perubahan arus kas Perseroan pada tanggal dan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir
pada 30 September 2020 dan 2019 serta tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018:

Uraian
Arus kas neto (digunakan untuk)/diperoleh dari
aktivitas operasi
Arus kas neto (digunakan untuk)/diperoleh dari
aktivitas investasi
Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan

(dalam jutaan Rupiah)

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir
pada 30 September
2020
2019

Tahun-tahun yang berakhir pada
31 Desember
2019
2018

(364.641)

23.623

(503.278)

(86.254)

(243.336)

(43.696)

(1.980)

141.834

641.398

-

682.858

-

Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 30 September 2020 dan 30 September 2019
Arus kas dari aktivitas operasi neto Perseroan pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp(364.641) juta dibandingkan
dengan arus kas dari aktivitas operasi neto pada tanggal 30 September 2019 sebesar Rp23.623 juta. Penyebab utama
perubahan arus kas dari aktivitas operasi ini dikarenakan peningkatan pembayaran beban personalia pada periode 9 bulan
September 2020, peningkatan kredit yang diberikan serta penurunan simpanan pada pihak ketiga.
Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
Arus kas dari aktivitas operasi neto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(503.278) juta dibandingkan
dengan arus kas dari aktivitas operasi neto pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp(86.254) juta. Penyebab utama
perubahan arus kas dari aktivitas operasi ini dikarenakan penempatan pada efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali
namun pada sisi lain ada penerimaan arus kas dari peningkatan simpanan pada pihak ketiga.

26

Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 30 September 2020 dan 30 September 2019
Arus kas dari aktivitas investasi neto Perseroan pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp(243.336) juta
dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi neto pada tanggal 30 September 2019 sebesar Rp(43.696) juta. Penyebab
utama perubahan arus kas dari aktivitas investasi ini dikarenakan pengeluaran arus kas dalam rangka pembelian aset tak
berwujud dan pembelian efek-efek dengan tujuan investasi.
Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
Arus kas dari aktivitas investasi neto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(1.980) juta dibandingkan
dengan arus kas dari aktivitas investasi neto pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp141.834 juta. Penyebab utama
perubahan arus kas dari aktivitas investasi ini dikarenakan arus kas dari efek-efek yang jatuh tempo.
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 30 September 2020 dan 30 September 2019
Arus kas dari aktivitas pendanaan neto Perseroan pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp641.398 juta
dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan neto pada tanggal 30 September 2019 sebesar Rp nihil. Penyebab
utama perubahan arus kas dari aktivitas pendanaan ini dikarenakan penerimaan dana hasil penambahan modal melalui rights
issue yang diselesaikan pada bulan April 2020.
Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
Arus kas dari aktivitas pendanaan neto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 682.858juta
dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan neto pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp nihil. Penyebab
utama perubahan arus kas dari aktivitas pendanaan ini dikarenakan penerimaan dana setoran modal awal dari pemegang
saham mayoritas baru terkait aktivitas penambahan modal melalui rights issue yang dituntaskan pada tahun 2020.
6.

Likuiditas

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mendapatkan likuiditasnya dari berbagai sumber. Antara lain dari ekuitas,
simpanan nasabah, simpanan dari bank lain, pinjaman bilateral, surat berharga yang diterbitkan, dan sekuritisasi aset oleh
Perseroan selama ini.
Perseroan saat ini tidak memiliki kecenderungan yang diketahui, permintaan perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau
ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas
Perseroan.
Pada tanggal 30 September 2020, Perseroan memiliki aset likuid berupa kas, penempatan pada Bank Indonesia dan Surat
Berharga sebesar Rp 581,8 miliar. Dalam melakukan ekspansi kredit dan pembiayaan syariah pada periode yang akan datang,
Perseroan akan mengkonversikan aset likuid tersebut menjadi kredit dan pembiayaan syariah untuk mendapatkan imbal hasil
yang lebih baik.
Perseroan memiliki modal yang cukup untuk kegiatan usaha Perseroan sebagaimana ditunjukkan oleh tingkat Capital Adequacy
Ratio (CAR) Perseroan yang pada 30 September 2020 sebesar 133,00%, yang mana tingkat CAR Perseroan ini lebih tinggi
dibandingkan dengan tingkat CAR yang dipersyaratkan oleh OJK Perbankan untuk bank umum. Untuk mencapai target ekspansi
tahun 2021, Perseroan tetap memerlukan tambahan modal yang salah satunya berasal dari PMHMETD II ini.
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7.

Segmen Usaha

Informasi segmen Perusahaan disajikan berdasarkan jenis kegiatan usahanya, yakni pemasaran dan kredit. Kegiatan usaha
tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Perusahaan. sebagai berikut:
30 September/September 2020

Bandung –
Jawa Barat/
Bandung –
West Java

Tidak dapat
dialokasikan/
Unallocated

DKI Jakarta/
DKI Jakarta

Jumlah/
Total

1,565,216

161,871

-

1,727,087

Total assets

321,478

189,642

-

511,120

Total liabilities

Pendapatan
Pendapatan bunga
Pendapatan operasional lainnya

53,600
1,285

7,868
14,542

-

61,468
15,827

Income
Interest income
Other operating income

Total pendapatan

54,885

22,410

-

77,295

Total revenue

Beban
Beban bunga
Beban operasional lainnya

(10,398)
(151,860)

(8,174)
(10,466)

-

(18,572)
(162,326)

Expenses
Interest expense
Other operating expense

Total beban

(162,258)

(18,640)

-

(180,898)

Total expenses

Pendapatan segmen - neto

(107,373)

(3,770)

-

Total aset
Total liabilitas

Beban non-operasional - neto
Rugi sebelum pajak

(107,373)

Beban pajak
Rugi tahun berjalan

Segmen income - net

(2,110)

(2,110)

Non-operating expenses - net

3,770

(2,110)

(105,713)

Loss before tax

(107,373)

(3,770)

(2,110)

(105,713)

Income tax
Loss for the year

31 Desember/December 2019

Bandung –
Jawa Barat/
Bandung –
West Java
Total aset

(103,603)

-

-

Tidak dapat
dialokasikan/
Unallocated

DKI Jakarta/
DKI Jakarta

Jumlah/
Total

1,163,902

157,155

-

1,321,057

Total assets

418,659

221,219

-

639,878

Total liabilities

Pendapatan
Pendapatan bunga
Pendapatan operasional lainnya

37,000
3,719

15,609
1,636

-

52,609
5,355

Income
Interest income
Other operating income

Total pendapatan

40,719

17,245

-

57,964

Total revenue

Beban
Beban bunga
Beban operasional lainnya

(27,705)
(70,465)

(13,404)
(38,113)

-

(41,109)
(108,578)

Expenses
Interest expense
Other operating expense

Total beban

(98,170)

(51,517)

-

(149,687)

Total expenses

Pendapatan segmen - neto

(57,451)

(34,272)

-

Total liabilitas

Beban non-operasional - neto
Rugi sebelum pajak
Beban pajak
Rugi tahun berjalan

(57,451)

(34,272)

(57,451)

(34,272)
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(91,723)

Segment income - net

(27,072)

(27,072)

Non-operating expenses - net

(27,072)

(118,795)

Loss before tax

(3,171)

(3,171)

Income tax

(30,243)

(121,966)

Loss for the year

31 Desember/December 2018

Bandung –
Jawa Barat/
Bandung –
West Java

Jumlah/
Total

Total aset

441,085

223,588

-

664,673

Total assets

Total liabilitas

383,964

165,150

-

549,114

Total liabilities

Pendapatan
Pendapatan bunga
Pendapatan operasional lainnya

40,506
2,638

26,950
1,283

-

67,456
3,921

Income
Interest income
Other operating income

Total pendapatan

43,144

28,233

-

71,377

Total revenue

Beban
Beban bunga
Beban operasional lainnya

(27,442)
(46,450)

(12,513)
(3,314)

-

(39,955)
(49,764)

Expenses
Interest expense
Other operating expense

Total beban

(73,892)

(15,827)

-

(89,719)

Total expenses

Pendapatan segmen - neto

(30,748)

12,406

-

Beban non-operasional - neto
Rugi sebelum pajak

Rugi tahun berjalan

(18,342)

Segment income - net

-

(11)

(11)

Non-operating expenses - net

12,406

(11)

(18,353)

Loss before tax

(30,748)

Beban pajak

8.

Tidak dapat
dialokasikan/
Unallocated

DKI Jakarta/
DKI Jakarta

(30,748)

-

(4,936)

(4,936)

Income tax

12,406

(4,947)

(23,289)

Loss for the year

Belanja Modal

Sepanjang tahun 2020, Perseroan melakukan pengeluaran dana untuk belanja modal sebesar Rp144.776 juta terkait
pengembangan platform Bank berbasis Teknologi Digital untuk pembelian hardware, software dan development aplikasi Digital
Banking.
Perseroan memiliki komitmen investasi barang modal yang material dalam bentuk pengembangan teknologi informasi terkait
digital banking sebesar Rp 211,9 miliar dengan progress penyelesaian sampai dengan September 2020 sekitar 60% yang akan
diselesaikan pada awal tahun 2021 dan komitmen investasi barang modal dalam bentuk renovasi kantor pusat dan kantor
cabang di Jakarta dan Bandung sebesar Rp 56,1 miliar dengan progress penyelesaian sampai dengan September 2020 sekitar
85% yang akan diselesaikan pada akhir tahun 2020.
Selain itu, Perseroan juga telah melakukan pengeluaran dana untuk belanja modal dalam rangka pemenuhan persyaratan
regulasi, yaitu terkait pelaporan ke OJK, sebesar Rp 715 juta selama tahun 2020.
9.

Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing

Perseroan belum menjadi bank devisa sehingga tidak memiliki eksposur terhadap risiko fluktuasi mata uang asing. Selain itu,
Perseroan juga tidak memiliki pinjaman sehingga suku bunga acuan pinjaman tidak akan mempengaruhi hasil usaha atau
keadaan keuangan Perseroan.
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VI. FAKTOR RISIKO
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko usaha. Ruang lingkup usaha
Perseroan sebagai bank diantaranya meliputi kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pemberian produk dan jasajasa perbankan lainnya termasuk pemberian kredit. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengakibatkan
timbulnya dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan.
Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko yang material bagi Perseroan yang diperkirakan
dapat mempengaruhi kinerja Perseroan secara umum sebagai berikut:
A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA
PERSEROAN
1.

RISIKO KREDIT

Risiko kredit merupakan risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perseroan, termasuk risiko
kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, risiko terkait counterparty credit risk, dan risiko terkait settlement.
Apabila jumlah kredit yang tidak dapat dikembalikan cukup material, termasuk eksekusi terhadap jaminan kredit yang
bersangkutan (jika ada), maka kredit tersebut menjadi kredit bermasalah dan mempengaruhi tingkat NPL kredit yang
akhirnya akan mempengaruhi likuiditas dan kondisi keuangan Perseroan.
Sesuai dengan usaha yang dijalankan Perseroan, terdapat potensi risiko kredit yang timbul dari berbagai aktifitas fungsional
bank seperti perkreditan, penempatan, investasi, serta trade finance. Risiko kredit yang utama adalah munculnya kredit
bermasalah akibat ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai perjanjian. Apabila jumlah
kredit yang tidak dapat dikembalikan cukup material, termasuk eksekusi terhadap jaminan kredit yang bersangkutan (jika
ada), maka kredit tersebut menjadi kredit bermasalah dan mempengaruhi tingkat NPL kredit yang akhirnya akan
mempengaruhi likuiditas dan kondisi keuangan Perseroan.
Walaupun Perseroan telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas kredit maupun aset produktif lainnya,
namun tidak terdapat jaminan bahwa upaya tersebut dapat memperbaiki kualitas dari debitur bermasalah, dan juga tidak
terdapat jaminan bahwa tidak ada debitur lain yang menjadi bermasalah.
Pemberian kredit dalam jumlah yang signifikan atau terkonsentrasi pada satu dan/atau sekelompok debitur maupun pada
industri tertentu dapat juga meningkatkan pengaruh risiko kredit terhadap kinerja Perseroan.
Pemberian kredit berdasarkan klasifikasi sektor ekonomi sebagian besar berada pada sektor ekonomi rumah tangga. Selain
itu, kredit juga diberikan pada sektor ekonomi perdagangan, sektor perantara keuangan, dan sektor ekonomi transportasi.
B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG
DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN
1.

RISIKO PASAR TERKAIT PERUBAHAN SUKU BUNGA DAN NILAI TUKAR

Risiko Pasar merupakan risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan
secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga option.
Komponen Risiko Pasar meliputi:
Risiko suku bunga, didefinisikan sebagai pengurangan dari pendapatan bunga netto pada bank yang disebabkan oleh
perubahan suku bunga pada sisi aktiva dan pasiva yang sensitif terhadap suku bunga.
Risiko tingkat bunga adalah risiko kemungkinan turunnya pendapatan bunga bersih dan nilai pasar portofolio aktiva akibat
perubahan tingkat bunga di pasar uang. Komposisi portofolio termasuk aktiva, kewajiban dan rekening administratif cukup
sensitif terhadap perubahan tingkat bunga. Oleh karena aktiva dan kewajiban seperti deposito pada bank lain, investasi
dalam surat berharga, pinjaman, deposito berjangka, pinjaman jangka panjang dan kewajiban-kewajiban pasar uang
lainnya memiliki berbagai tingkat bunga dan jangka waktu, maka perubahan pada tingkat bunga akan mengakibatkan
perubahan pada pendapatan bunga bersih. Dampak risiko suku bunga terhadap perusahaan selain berpengaruh terhadap
tingkat bunga bersih yang dihasilkan karena perubahan tingkat suku bunga pasar juga terhadap permodalan Perseroan.
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Perseroan memperoleh keuntungan yang berasal dari selisih pendapatan bunga dari aset dengan beban bunga dari
kewajiban. Penyesuaian terhadap tingkat suku bunga baik pada sisi aset maupun kewajiban tidak selalu dilakukan pada
saat bersamaan. Hal ini mengakibatkan Perseroan rentan terhadap perubahan tingkat suku bunga pasar. Tidak terdapat
jaminan bahwa perubahan suku bunga yang cepat di masa mendatang tidak akan menimbulkan pengaruh negatif terhadap
pertumbuhan kredit, keuntungan, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.
Dampak risiko suku bunga terhadap Perseroan selain berpengaruh terhadap tingkat bunga bersih yang dihasilkan karena
perubahan tingkat suku bunga pasar juga terhadap permodalan Perseroan.
2.

RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari
sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas
dan kondisi keuangan Bank.
Pendanaan Perseroan sebagian besar berasal dari sumber-sumber dana jangka pendek seperti giro, tabungan dan
deposito berjangka, sedangkan penyalurannya pada kredit yang memiliki jangka waktu relatif panjang. Kesenjangan jangka
waktu tersebut akan menimbulkan risiko likuiditas yaitu kegagalan Perseroan dalam memenuhi komitmennya kepada
nasabah dan pihak lainnya. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan risiko likuiditas bersumber antara lain dari adanya
maturity mismatch yang tidak bisa dikendalikan, adanya penarikan dana oleh nasabah yang tidak mampu ditangani, kesulitan
aksesibilitas perseroan ke pasar uang serta rendahnya kemampuan Perseroan untuk menghasilkan arus kas dalam
operasinya yang berdampak pada permodalan perusahaan.
Dalam jangka panjang, risiko ini dapat mengakibatkan tidak lancarnya arus kas Perseroan, menurunnya tingkat likuiditas
Perseroan, dan turunnya tingkat kepercayaan nasabah dan pihak lainnya kepada Perseroan. Apabila hal ini berkelanjutan,
hal ini secara langsung dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.
3.

RISIKO OPERASIONAL

Risiko Operasional merupakan risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan
manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan.
Risiko Operasional yang melekat dalam perseroan perbankan lebih ditekankan kepada pelaksanaan transaksi, produk,
klien, proses bisnis serta proses manajemen. Selain itu sistem informasi teknologi yang tidak mendukung dapat
mengganggu kelancaran operasional dan mutu pelayanan kepada nasabah. Dalam era teknologi saat ini, efektivitas
operasional Perseroan tergantung dari kemampuan mendapatkan akses yang akurat dan dapat dipercaya serta tepat waktu
seperti pengelolaan likuiditas dan operasional produk-produk konsumtif Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan untuk
mengerti dan memahami perkembangan teknologi akan menurunkan mutu pelayanan kepada nasabah disamping
menciptakan kondisi rawan terhadap kejahatan yang pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan Perseroan.
4.

RISIKO TEKNOLOGI INFORMASI

Penerapan Teknologi Informasi membawa perubahan dalam kegiatan operasional dan pengelolaan data Perseroan
sehingga dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif serta memberikan informasi secara lebih akurat dan cepat.
Perkembangan produk perbankan berbasis teknologi diantaranya berupa Layanan Perbankan Elektronik (Electronic
Banking) dan layanan perbankan digital (digital banking), lebih memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi
perbankan secara non tunai setiap saat melalui jaringan elektronik. Selain itu penggunaan jasa pihak ketiga dalam
penyediaan sistem dan pelayanan Perseroan semakin meningkat pula.
Mengingat bahwa Teknologi Informasi merupakan aset penting dalam operasional yang dapat meningkatkan nilai tambah
dan daya saing Perseroan sementara dalam penyelenggaraannya mengandung berbagai risiko maka Perseroan perlu
menerapkan tata kelola teknologi informasi (information technology governance). Keberhasilan penerapan tata kelola
teknologi informasi sangat tergantung pada komitmen seluruh unit kerja di Perseroan , baik penyelenggara maupun
pengguna Teknologi Informasi. Penerapan tata kelola teknologi informasi dilakukan melalui penyelarasan Rencana
Strategis Teknologi Informasi dengan strategi bisnis Perseroan, optimalisasi pengelolaan sumber daya, pemanfaatan
Teknologi Informasi (Information Technology value delivery), pengukuran kinerja, dan penerapan manajemen risiko yang
efektif.
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Kelangsungan usaha Perseroan juga bergantung pada kemampuan Perseroan dalam menyikapi kemajuan teknologi dan
perkembangan standar industri perbankan yang dilakukan dengan biaya rendah dan secara tepat waktu. Tidak terdapat
jaminan bahwa Perseroan tidak akan mengalami permasalahan dalam penerapan teknologi maupun standar industri baru.
Ketidakmampuan Perseroan untuk mengerti dan memahami perkembangan teknologi akan menurunkan mutu pelayanan
kepada nasabah yang pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan Perseroan.
5.

RISIKO KEPATUHAN

Risiko Kepatuhan merupakan risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundangundangan dan ketentuan.
Perseroan dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari peraturan dan ketentuan yang harus dipatuhinya. Dalam
pelaksanaannya Perseroan harus melaksanakan identifikasi dan analisis terhadap faktor-faktor yang dapat berpengaruh
terhadap kepatuhan, memastikan penerapan manajemen risiko yang berkaitan dengan kebijakan, sumber daya manusia
serta pengendalian. Upaya yang telah dilakukan Perseroan adalah menjaga dan memantau pelaksanaan proses
operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik ketentuan internal maupun eksternal termasuk pemenuhan
kewajiban pelaporan kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan maupun BEI. Kepatuhan dari setiap unit kerja dalam
mematuhi semua ketentuan yang berlaku merupakan salah satu objek pengendalian risiko kepatuhan yang secara periodik
dilaporkan kepada Bank Indonesia dan Institusi lain. Risiko kepatuhan tersebut ditimbulkan dengan adanya pelanggaran
atau ketidaktahuan pegawai dalam pemenuhan seluruh ketentuan/peraturan yang berlaku baik dalam ketentuan perbankan
maupun ketentuan-ketentuan lainnya. Pada prakteknya, risiko kepatuhan melekat pada risiko Perseroan yang terkait pada
perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku, seperti risiko kredit yang terkait dengan Kewajiban
Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aktiva Produktif, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Batas
Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), risiko strategik yang terkait dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan lain sebagainya.
Ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi peraturan dan ketentuan dapat berdampak pada kelangsungan usaha
Perseroan.
6.

RISIKO HUKUM

Risiko Hukum merupakan risiko kelemahan aspek yuridis dan/atau gugatan hukum.
Kegagalan Perseroan dalam mengikuti peraturan hukum yang berlaku akan mengakibatkan pada timbulnya pengenaan
sanksi dan/atau tuntutan hukum yang akan ditujukan kepada Perseroan. Semakin banyak pengenaan sanksi dan/atau
tuntutan hukum yang muncul maka semakin besar biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan. Apabila kondisi ini dialami
oleh Perseroan dan bersifat material maka hal ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja Perseroan.
Selain itu, dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari kemungkinan adanya gugatan hukum dari
pihak ketiga. Gugatan hukum yang dihadapi antara lain pelanggaran kesepakatan dalam kontrak oleh salah satu pihak.
Gugatan hukum dapat berasal dari pelanggan, pemasok, kreditur, pemegang saham Perseroan, instansi Pemerintah,
maupun masyarakat sekitar lokasi pabrik. Bila pelanggaran kontrak tersebut tidak dapat diselesaikan dengan hasil yang
memuaskan setiap pihak yang terlibat dalam kontrak, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan hukum kepada
pihak lainnya dan hal ini dapat merugikan para pihak yang terlibat, termasuk Perseroan.
7.

RISIKO REPUTASI

Risiko Reputasi merupakan risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang
bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan.
Perseroan sebagai perusahaan yang memberikan jasa layanan perbankan kepada para nasabah dituntut untuk menjaga
citra Peseroan. Dampak terhadap kegiatan usaha Perseroan apabila risiko reputasi terjadi adalah memburuknya citra
Perseroan, apabila citra Perseroan memburuk maka dari sisi penghimpunan dana, bisa mengakibatkan masyarakat tidak
bersedia menempatkan dananya di Perseroan atau bahkan menarik dananya yang sudah ditempatkan. Sedangkan dari sisi
penyaluran dana, risiko ini mengakibatkan masyarakat tidak bersedia mengajukan pembiayaan kepada Perseroan. Ketidak
mampuan Perseroan dalam menjaga reputasi Perseroan akan dapat memberikan dampak yang cukup luas terhadap
menurunkan kinerja keuangan Perseroan.
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8.

RISIKO STRATEJIK

Risiko Stratejik merupakan risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik
serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
Potensi risiko yang dapat muncul akibat dari keputusan strategik terkait diantaranya:
Rencana strategik dan rencana bisnis tidak sejalan dengan visi dan misi Perseroan.
Strategi bisnis tidak dikembangkan dengan baik.
Salah memperhitungkan kebutuhan sumber daya perusahaan seperti SDM, cabang baru, produk baru dan sebagainya.
Salah prediksi kondisi eksternal seperti indikator ekonomi yang tidak mendukung, kondisi pasar yang tidak tepat,
perilaku nasabah yang tidak sesuai dan sebagainya.
Risiko stratejik berhubungan dan/atau dapat menyebabkan risiko yang lain yaitu rencana penjualan saham yang akan
dilakukan tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan sehingga menyebabkan risiko reputasi.
9.

RISIKO TERHADAP PERUBAHAN KONDISI EKONOMI MAKRO

Perseroan menjalankan usaha di bidang perbankan, yang tidak terlepas dari dampak perubahan kondisi ekonomi makro.
Risiko yang dihadapi Perseroan yang langsung terkait dengan perubahan kondisi ekonomi makro adalah Risiko Pasar, yang
disebabkan adanya perubahan suku bunga maupun perubahan nilai tukar valuta asing.
Secara tidak langsung Perseroan juga akan mengalami peningkatan Risiko Kredit apabila terjadi perubahan negatif pada
kondisi ekonomi makro, yang disebabkan adanya risiko penurunan kemampuan pengembalian kewajiban kredit dari
sejumlah debitur pada saat terjadi krisis ekonomi. Risiko Likuiditas Perseroan juga akan mengalami peningkatan pada saat
terjadi krisis ekonomi, mengingat pada saat terjadi gejolak perekonomian terdapat kecenderungan menurunnya perputaran
dana dan likuiditas di pasar uang.
10. RISIKO PERSAINGAN
Industri bank di Indonesia tumbuh secara kompetitif dan strategi pertumbuhan Perseroan akan bergantung pada
kemampuannya untuk bersaing secara efektif.
Selain dengan bank lainnya, Bank di Indonesia juga menghadapi kompetisi dengan Perusahaan jasa finansial lainnya,
seperti misalnya Perusahaan pembiayaan (multifinance), Perusahan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi
informasi (Peer to Peer Lending), Perusahaan yang bergerak di bidang teknologi finansial lainnya, Perusahaan sekuritas
yang menawarkan reksadana dan instrumen pasar modal, seperti obligasi dan saham yang ditawarkan kepada publik
melalui penawaran umum. Sebagai mitigasi dari persaingan yang semakin kompleks, kedepan Perseroan akan
mengembangkan bisnis dengan melakukan kerjasama dengan para pemain ekosistem digital yang berkembang pesat di
sektor keuangan, transportasi, e-commerce. Pembiayaan yang menggunakan proses-proses berbasis digital.
Dengan semakin ketatnya persaingan di sektor perbankan konvensional ditambah dengan tumbuhnya industri keuangan
lainnya sebagaimana diungkapkan diatas, maka penetrasi pasar yang dapat dilakukan oleh Perseroan dengan pola
konvensional sangat terbatas dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Ketidak mampuan Perseroan dalam menghadapi
kompetisi usaha dapat menurunkan kinerja keuangan Perseroan.
C. RISIKO UMUM
1.

Kondisi perekonomian secara makro atau global

Kondisi perekonomian global juga berpengaruh terhadap kinerja berbagai perusahaan di Indonesia, termasuk juga bagi
Perseroan. Penguatan ataupun pelemahan perekonomian di suatu negara akan memberikan dampak langsung terhadap
permintaan dan penawaran yang terjadi di suatu negara dan secara tidak langsung akan berdampak pada negara yang
mempunyai hubungan kerjasama dengan negara yang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Dalam hal ini,
apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian di Indonesia beserta negara lainnya yang mempunyai hubungan kerjasama
dengan Indonesia, maka hal tersebut dapat berdampak bagi kinerja usaha Perseroan.
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2.

Perubahan kurs valuta asing

Risiko nilai tukar merupakan risiko usaha yang terjadi akibat dari berfluktuasinya nilai tukar. Perseroan sebagai Bank NonDevisa dalam melakukan kegiatan usahanya sebagian besar menggunakan mata uang Rupiah, sehingga Perseroan tidak
terekspos terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing.
3.

Risiko dari perubahan Peraturan Pemerintah

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam
menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya,
Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau
perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan
hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja
operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka
Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu
perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah
minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan
industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan.
4.

Risiko terkait kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen di masa depan

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan dan mendistribusikan dividen akan bergantung kepada kinerja keuangan di
masa depan, yang selanjutnya bergantung kepada kesuksesan Perseroan dalam mengimplementasikan strategi
pertumbuhan, kompetisi, peraturan seperti ketentuan modal inti dan faktor lainnya seperti kondisi ekonomi secara umum.
Perseroan mungkin tidak mendistribusikan dividen berdasarkan rekomendasi manajemen Perseroan, dan Pemegang
Saham Perseroan dapat tidak menyetujui distribusi dividen.
5.

Risiko terkait merebaknya wabah penyakit menular

Pada bulan Desember 2019, kemunculan COVID-19 dilaporkan di Wuhan, Propinsi Hubei, China, yang sejak saat itu telah
menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada tanggal 30 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia telah
menyatakan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global dan pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia
menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Pandemi COVID-19 sampai di Indonesia pada bulan Februari 2020. Hal ini
menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan ke sebesar 2,97% (yoy) pada akhir triwulan I 2020 dari
pertumbuhan sebesar 5,02% (yoy) pada tahun 2019 dan mengalami kontraksi 5,32% (yoy) pada akhir triwulan II jika
dibandingkan dengan capaian triwulan I 2020. Namun demikian, pada akhir triwulan III 2020, perekonomian Indonesia
meningkat sebesar 5,05 persen jika dibandingkan dengan triwulan II 2020.
Pandemi COVID-19 diperkirakan dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha Perseroan.
D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN SAHAM PERSEROAN
1.

Risiko terkait kurang aktifnya perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia

Saham Perseroan yang ditawarkan dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia cukup banyak, namun Perseroan tidak
menjamin bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan likuid, karena adanya kemungkinan saham-saham yang
dimiliki oleh pihak tertentu tidak akan diperdagangkan.
2.

Risiko terkait fluktuasi harga saham yang ditawarkan

Fluktuasi harga ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:
i. Kinerja Perseroan tidak sesuai dengan harapan investor;
ii. Peraturan Pemerintah yang dapat mempersempit ruang gerak ekspansi maupun spread pendapatan Perseroan;
iii. Kondisi ekonomi di Indonesia yang tidak kondusif;
iv. Perubahan kebijakan akuntansi.
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3.

Risiko terkait pemegang saham Perseroan kemungkinan akan terdilusi jika pemegang saham menolak atau
tidak melaksanakan HMETD

Pemegang saham Perseroan yang menolak atau tidak melaksanakan HMETD, akan mengalami dilusi dalam kepemilikan
saham Perseroan.

4. Risiko terkait kondisi pasar modal Indonesia yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham
Pasar berkembang seperti Indonesia memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pasar maju dan jika risiko-risiko
terkait hal ini terjadi, hal ini dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan. Pasar berkembang secara historis
memiliki karakter volatilitas yang signifikan dan kondisi sosial, politik dan ekonomi mereka dapat berbeda secara signifikan
dari pasar maju. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan material kepada harga saham, kegiatan usaha,
hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:
•
•
•
•

kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
perang, aksi terorisme, dan konflik sipil;
perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum; dan
kebijakan yang diambil oleh Pemerintah;

5.

Risiko terkait kemampuan terbatas Pemegang Saham Perseroan untuk berpartisipasi dalam penambahan
modal Perseroan dengan memberikan HMETD di masa depan.

Perusahaan publik Indonesia diwajibkan untuk memberikan hak kepada pemegang sahamnya dalam hal penerbitan saham
baru, kecuali untuk beberapa pengecualian. Kepatuhan terhadap UUPM dan/atau peraturan yang relevan atau peraturan
lainnya di yurisdiksi tertentu dapat menghalangi investor asing tertentu untuk berpartisipasi dalam penerbitan saham di
masa depan dan oleh karena itu menyebabkan terdilusinya saham yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut. Perseroan
tidak diharuskan mencantumkan sahamnya di yurisdiksi lain manapun sehingga investor asing dapat berpartisipasi dalam
penerbitan saham di masa depan.
MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN
ENTITAS ANAK DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN
BERDASARKAN BOBOT DAN DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN
DALAM PROSPEKTUS.
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VII.

KEJADIAN PENTING
INDEPENDEN

SETELAH

TANGGAL

LAPORAN

AUDITOR

Tidak ada kejadian penting yang material dan relevan yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini setelah tanggal
Laporan Auditor Independen hingga Pernyataan Pendaftaran ini dinyatakan efektif atas laporan keuangan Perseroan pada
tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2020, selain hal berikut:
Pada tanggal 29 Desember 2020, salah satu pemegang saham Perseroan, PT Metamorfosis Ekosistem Indonesia
melakukan penyetoran uang muka setoran modal sebesar Rp 100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) sehubungan dengan
PMHMETD II. MEI setuju bahwa uang muka setoran modal ini tidak akan ditarik kembali dan hanya dapat dicairkan pada
tanggal pelaksanaan PMHMETD II.
Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2020,
telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers)
berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 23 November
2020, yang ditandatangani oleh Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA. Laporan keuangan tersebut dan laporan audit terkait
tidak termasuk dalam Prospektus ini namun terdaftar pada halaman daring Bursa Efek Indonesia dan dapat diunduh dari
www.idx.com. Penyesuaian reklasifikasi yang muncul sebagai komparatif untuk laporan keuangan pada tanggal dan untuk
periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2020 (dijelaskan dalam Catatan 46 atas laporan keuangan) tidak
diaudit dan tidak direviu.
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VIII.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA
KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN
1.

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan yang berdomisili di Jakarta Selatan sebelumnya bernama PT Bank Artos Indonesia Tbk, didirikan dengan Akta
Notaris Netty Tjandrania, S.H., No. 1 tanggal 1 Mei 1992 dan akta ini telah disahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
dengan Surat Keputusan tertanggal 3 Juni 1992 No. C2-4584 HT 01.01. tahun 1992. Anggaran Dasar Bank telah
mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar
No. 17 tanggal 5 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta
Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham
berdasarkan Surat Keputusan No. AHU0081609.AH.01.02.Tahun 2020 dan telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan
Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0416115, yang mana keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0205614.AH.01.11.TAHUN 2020, seluruhnya tanggal 7 Desember 2020 (“Akta No.
17/2020”). Berdasarkan Akta No. 17/2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui (i) penurunan modal dasar
Perseroan dari semula berjumlah Rp 5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah) menjadi berjumlah Rp 4.000.000.000.000
(empat triliun Rupiah); (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula berjumlah Rp
120.625.000.000 (seratus dua puluh miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) menjadi berjumlah Rp
1.085.625.000.000 (satu triliun delapan puluh lima miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah); dan (iii) perubahan dan
pernyataan kembali anggaran dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan POJK No. 15/2020.
Perseroan telah mengumumkan penurunan modal dasar Perseroan tersebut dalam surat kabar Suara Pembaruan tanggal 7
Oktober 2020.
Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Bank Umum.
Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah Bank Umum Non-Devisa dan Unit Usaha Syariah.
Perseroan memiliki 1 (satu) Kantor Pusat, 2 (dua) Kantor Cabang, 3 (tiga) Kantor Cabang Pembantu, 1 (satu) Kantor Kas
dan 1 Payment Point serta 5 (lima) ATM yang tergabung dengan jaringan ATM Bersama dan ALTO.
2.

Keterangan Tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Perseroan telah menyelenggarakan RUPSLB sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Luar BiasaTahunan No. 16 tanggal 5 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H.,
M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang menyetujui antara lain:
1.

Keputusan Mata Acara Rapat Pertama:
i. Menyetujui Penyesuaian Modal Dasar Perseroan atas Hasil Pelaksanaan Penambahan Modal dengan Hak
memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD 1) sehingga merubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan
mengenai modal dasar menjadi sebesar Rp. 4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah) dan serta menyetujui
Perubahan dan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan (POJK) No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka.
ii. Memberikan kuasa kepada Direksi Peseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak
substitusi untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk menyatakan hasil Keputusan ini dalam akta
notaris, dan selanjutnya untuk melakukan segala hal yang tepat, dipersyaratkan atau diperlukan untuk
menjalankan tujuan dan maksud dari Keputusan ini dan pelaksanaannya.
Perubahan modal dasar tersebut mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU0081609.AH.01.02.Tahun 2020 dan telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat
Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0416115, yang mana keduanya telah didaftarkan dalam
Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0205614.AH.01.11.TAHUN 2020, seluruhnya tanggal 7
Desember 2020.
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2.

Keputusan Mata Acara Rapat Kedua:
i. Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan HMETD untuk
mengeluarkan sebanyak-banyaknya 3.000.000.000 (tiga miliar) saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus
Rupiah) per saham, yang akan dilaksanakan setelah diperoleh pernyataan efektif dari OJK (Pengawas Pasar
Modal) atas pernyataan pendaftaran
ii. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan hasil realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan
saham dalam rangka PMHMETD II dan penegasan kembali atas peningkatan modal dasar, modal ditempatkan
dan disetor Perseroan sebagai realisasi dari pelaksanaan PMHMETD II, dan memberikan kuasa kepada Direksi
Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD II Perseroan,
antara lain meliputi:
a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD II;
b. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD II;
c. Menentukan kepastian penggunaan dan hasil PMHMETD II;
d. Menentukan kepastian jadwal;
e. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD II, termasuk dokumendokumen sehubungan dengan pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK;
f. Menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
g. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya
disebut “KSEI”) sesuai dengan peraturan KSEI;
h. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI; dan
i. Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan PMHMETD II.

3.

Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perkembangan kepemilikan saham Perseroan pada saat sebelum dilaksanakannya Penawaran Umum Terbatas Kepada
Pemegang Saham Perseroan Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (Maret
2020) (“PMHMETD I”) dan saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Sebelum PMHMETD I
Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh PT Ficomindo Buana
Registar selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan pada saat
sebelum dilaksanakannya PMHMETD I adalah sebagai berikut:
NO.

NAMA PEMEGANG SAHAM

JUMLAH SAHAM

PT Metamorfosis Ekosistem Indonesia
1.
2.
Wealth Track Technology Limited
3.
Masyarakat
Jumlah Saham Ditempatkan Dan Disetor
Saham dalam Portepel

454.153.125
161.034.375
591.062.500
1.206.250.000
48.793.750.000

JUMLAH NOMINAL
(RP)
45.415.312.500
16.103.437.500
59.106.250.000
120.625.000.000
4.879.375.000.000

%
37,65
13,35
49,00
100,00

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Setelah PMHMETD I
Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 30 April 2020, yang dikeluarkan oleh PT Ficomindo Buana Registar
selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan pada saat setelah
dilaksanakannya PMHMETD I adalah sebagai berikut:
NO.

NAMA PEMEGANG SAHAM

JUMLAH SAHAM

PT Metamorfosis Ekosistem Indonesia
1.
2.
Wealth Track Technology Limited
3.
Arief Harris Tandjung
4.
Masyarakat
Jumlah Saham Ditempatkan Dan Disetor
Saham dalam Portepel

4.087.378.125
1.449.309.375
46.456.300
5.273.105.882
10.856.250.000
39.143.750.000
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JUMLAH NOMINAL
(RP)
408.737.812.500
144.930.937.500
4.645.630.000
527.310.588.200
1.085.625.000.000
3.914.375.000.000

%
37,65
13,35
0,43
48,57
100,00

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Terakhir
Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 29 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh PT Ficomindo Buana
Registar selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai
berikut:
NO.

NAMA PEMEGANG SAHAM

JUMLAH SAHAM

1.
PT Metamorfosis Ekosistem Indonesia
2.
PT Dompet Karya Anak Bangsa
3.
Wealth Track Technology Limited
4.
Arief Harris Tandjung
5.
Masyarakat
Jumlah Saham Ditempatkan Dan Disetor
Saham dalam Portepel
4.

4.087.378.125
2.405.745.000
1.449.309.375
46.456.300
2.867.461.200
10.856.250.000
29.143.750.000

JUMLAH NOMINAL
(RP)
408.737.812.500
240.574.500.000
144.930.937.500
4.645.630.000
286.746.120.000
1.085.625.000.000
2.914.375.000.000

%
37,65
22,16
13,35
0,43
26,41
100,00

Perizinan

Untuk menjalankan kegiatan usahanya Perseroan telah memperoleh perizinan penting sebagai berikut:
No.
Jenis Izin
1. Izin Perusahaan Perbankan

Keterangan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 737/KMK.013/1992 tertanggal
10 Juli 1992 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Artos Indonesia di Bandung,
yang menerangkan mengenai pemberian izin dengan alamat di Jl. Otto
Iskandardinata No.18, Bandung untuk melakukan usaha sebagai bank umum.
Berdasarkan Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK No. KEP95/PB.1.2020 tentang Penetapan Pengunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Artos
Indonesia Tbk Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Jago Tbk tanggal 27 Mei
2020, Perseroan telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha dengan
nama “PT Bank Jago Tbk”.

2.
3.

4.
5

6.
7.
8.

Berdasarkan surat no. S-19/PB.1/2020 perihal Rencana Pemindahan Alamat Kantor
Pusat (“KP”) tanggal 8 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Deputi Komisioner
Pengawas Perbanan I, OJK Pengawas Perbankan telah menyetujui perpindahan
alamat KP Perseroan, semula berlamat di Jl. Otto Iskandardinata No. 18, Bandung
40171 menjadi Menara BTPN Lt.43, 45 dan 46, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Kav. 5.5 - 5.6, Jakarta Selatan.
NPWP
No. 01.555.591.5-441.000
Izin Usaha Unit Usaha Syariah
Berdasarkan surat nomor S.296/JAGO/IX/2020 tanggal 8 September 2020 tentang
Permohonan Izin Usaha Unit Usaha Syariah Perseroan, pada tanggal Prospektus ini
diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses pengajuan izin usaha unit usaha
syariah.
Izin Kantor Cabang Mega Kuningan, Jakarta Surat OJK No. S-11/PB.121/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang menyatakan bahwa
terhitung sejak 1 September 2020, alamat KC Perseroan adalah Menara BTPN, Jl.
Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 - 5.6, Jakarta Selatant
Izin Kantor Cabang Malabar, Bandung
Surat OJK No. S-619/KR.022/2020 tanggal 18 November 2020 yang menyatakan
bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak berkeberatan menyutujui perpindahan alamat
KCU Bandung yang semula beralamat di Jl. Otto Iskandardinata No. 18, Kota
Bandung, Provinsi Jawa Barat ke Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10, Kota Bandung,
Provinsi Jawa Barat.
Izin Kantor Cabang Pembantu Kelapa Surat No. 30/403/UPBI/AdBI/Bd tanggal 26 Januari 1998 dari Bank Indonesia,
Gading, Jakarta
pembukaan dan pengoperasian KCP telah tercatat dalam administrasi Bank
Indonesia.
Izin Kantor Cabang Pembantu BSD
Surat Bank Indonesia No.11/726/DPIP/Prz tanggal 25 November 2009 mengenai
pembukaan kantor Cabang Pembantu Perseroan di Komplek Rukan Boulevard Blok
D-1 Bumi Serpong Damai (BSD)
Izin Kantor Cabang Pembantu Kopo, Surat No. 2/1/DPIP/Prz/Bd tanggal 18 Februari 2000 dari Bank Indonesia yang
Bandung
menyatakan bahwa Bank Indonesia tidak berkeberatan atas rencana Perseroan
untuk mengubah alamat KCP.
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5.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Sumber: website Perseroan

6.

Pengurusan Dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 6 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H.,
M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam
Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0211932 tanggal 6 Mei 2020, yang telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0078498.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 6 Mei 2020
(“Akta No. 10/2020”), susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris

:
:
:
:

Jerry Ng
Teguh Dartanto
Susilo Tedjaputera
Anika Faisal

Direksi
Direktur Utama
: Kharim Indra Gupta Siregar
Wakil Direktur Utama
: Arief Harris Tandjung
Direktur Kepatuhan_
: Tjit Siat Fun
Direktur
: Peterjan Van Nieuwenhuizen
Direktur
Deddy Triyana
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi
dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, POJK 55 No. 55/2016 dan Anggaran Dasar Perseroan.
Berdasarkan Pasal 14 dan 17 Anggaran Dasar Perseroan, masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris diangkat untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan
yang mengangkat Direksi dan/atau Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan yang ketiga yang diselenggarakan setelah Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi
dan/atau Dewan Komisaris yang bersangkutan, sedangkan berdasarkan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan
Komisaris diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah
dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009
tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum, sebagaiamana sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Bank
Indonesia No. 13/27/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia
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No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum dan Keputusan Ketua Dewan Komisioner OJK No.33/POJK.04/2014 tertanggal 8
Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.
Kompensasi
Total gaji dan tunjangan seluruh Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal
30 September 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp1.104 juta,
Rp2.003 juta dan Rp1.657 juta.
Total gaji dan tunjangan seluruh Direksi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30
September 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp7.283 juta, Rp3.320
juta dan Rp3.966 juta.
Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
DEWAN KOMISARIS
Jerry Ng
Komisaris Utama
Warga Negara Indonesia, 55 tahun.
Meraih gelar Bachelor of Business Administration dari University of Washington
pada tahun 1990. Mengawali karir sebagai AVP di Citibank pada tahun 1986.
Selanjutnya, menjabat beberapa posisi strategis antara lain Wakil Direktur Utama di
PT Bank Universal Tbk (1991-2000), Presiden Direktur di PT Federal International
Finance (1994-1995), Komisaris di Astra CMG Life (1998-2000), Deputi Ketua BPPN
(2000-2001), Penasihat BPPN (2001), Komisaris di PT Bank Central Asia Tbk
(2000-2001), Wakil Presiden Direktur di PT Bank Central Asia Tbk (2001-2002),
Wakil Direktur Utama di PT Bank Danamon Tbk (2002-2007), Kepala Perwakilan
untuk Indonesia di TPG Capital (S) Pte Ltd (2007-2008), Direktur Utama di PT Bank
BTPN Tbk (2008-2019), Direktur di The SymAsia Foundation (2013-sekarang),
Direktur Utama di PT Metamorfosis Ekosistem Indonesia (2019 – sekarang),
Komisaris di PT Katalis Digital Nusantara (2019 – sekarang), dan Komisaris Utama
di PT Bhinneka Anugrah Reksa Utama (2019-2020).
Surat Keputusan OJK No KEP-56/PB.1/2020 tanggal 18 Maret 2020 mengenai
persetujuan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Komisaris Utama Perseroan.
Teguh Dartanto
Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, 40 tahun.
Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1998, gelar
Master of Economics dari Hitosubashi University pada tahun 2009 dan gelar Doctor
of Philosophy dari Nagoya University pada tahun 2012. Menjabat beberapa posisi
strategis antara lain Kepala Prorgam Studi Program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Indonesia (2014-2018), Kepala
Kelompok Riset “Poverty and Social Protection” Lembaga Pengabdian Ekonomi &
Masyarakat (LPEM) di Universitas Indonesia (2014-2018), Visiting Scholar di Japan
International Cooperation Agency Research Institute (2015-2018), Ketua
Departemen Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia (2018-2020), dan Wakil Dekan
Bidang Pendidikan Penelitian dan Kemahasiswaan di Universitas Indonesia (2020sekarang).
Surat Keputusan OJK No KEP-57/PB.1/2020 tanggal 18 Maret 2020 mengenai
persetujuan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Komisaris Independen
Perseroan.
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Susilo Tedjaputera
Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, 58 tahun.
Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun
1986. Mengawali karir dibidang Perbankan di tahun 1987 pada Bank Panin,
selanjutnya Bank Bali (1988-1990), Clipan Finance (1990-1998; Sr Branch
Manager), Citibank NA (1998-2000; AVP), Standard Chartered Bank (2000-2011;
Head of Service Quality & Process Re-engineering) dan PT Bank Artos Indonesia
Tbk (2019; Komisaris Independen). Sejak 2011 menjalankan usaha dalam bidang
Financial Advisory.
Surat Keputusan OJK No. KEP-44/PB.1/2019 tanggal 10 Juni 2019 mengenai
persetujuan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Komisaris Independen
Perseroan.
Anika Faisal
Komisaris
Warga Negara Indonesia, 53 tahun.
Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1990. Menjabat
beberapa posisi strategis antara lain Legal dan Compliance Department Head di PT
Bank Niaga Tbk (1991-1993), Legal Head-Area Jakarta di PT Bank Niaga Tbk
(1993-1995), Legal Head untuk Corporate Banking Group di PT Bank Niaga Tbk
(1995-1998), Konsultan Hukum di Bahar, Tumbelaka & Partners (1999), Legal
Group Head untuk Risk Management Unit dan Asset Management Unit/ Task Force
Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham BPPN (1999-2000), Staf Ahli Khusus
untuk Ketua dan Wakil Ketua BPPN (2000-2002), Legal Head di PT Bank Danamon
Tbk (2002), Direktur Kepatuhan di PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2002-2008),
Ketua Yayasan Dana Bantuan Pendidikan Universitas Indonesia (2007-sekarang),
Direktur Kepatuhan di PT Bank BTPN Tbk (2008-2019), dan Direktur di PT
Metamorfosis Ekosistem Indonesia (2019-sekarang).

DIREKSI

Surat Keputusan OJK No KEP-58/PB.1/2020 tanggal 18 Maret 2020 mengenai
persetujuan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Komisaris Perseroan.
Kharim Indra Gupta Siregar
Direktur Utama
Warga Negara Indonesia, 55 tahun.
Meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung tahun 1990.
Menjabat beberapa posisi strategis antara lain Marketing Representative di PT USI
Jaya IBM (1990-1995), Vice President Group Head & Process Development di PT
Bank Universal Tbk (1995-2000), Vice President E-Channel Business Process&
Customer Loyalty, Retail Banking di PT Bank Mega Tbk (2002-2004), Executive Vice
President Business Support Division Head Danamon Simpan Pinjam di PT Bank
Danamon Tbk (2005-2008), Direktur Informasi dan Teknologi di PT Bank BTPN Tbk
(2008-2019), Advisor di PT Bank BTPN Tbk (2019), dan Advisor di PT Bank BTPN
Syariah Tbk (2019).
Surat Keputusan OJK No KEP-59/PB.1/2020 tanggal 18 Maret 2020 mengenai
persetujuan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direktur Utama Perseroan.
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Arief Harris Tandjung
Wakil Direktur Utama
Warga Negara Indonesia, 52 tahun.
Meraih gelar Sarjana Teknik dari Universitas Indonesia tahun 1991. Menjabat
beberapa posisi strategis antara lain Assistant Vice President Corporate Planning &
Performance Evaluation di Bank Universal (1996-1999), Vice President Corporate
Planning & Performance Evaluation di Bank Universal (1999-2003), Senior Manager
Consumer Banking Business Finance Head di Standard Chartered Bank (2003-2004),
Senior Vice President Head of Strategy SME Commercial Banking di PT Bank
Danamon Tbk (2004-2005), Executive Vice President Head of SME Banking Business
di PT Bank Danamon Tbk (2006-2007), Executive Vice President CFO di PT Bank
BTPN Tbk (2008-2010), Direktur di PT Bank BTPN Tbk (2010-2019), dan Direktur di
PT Katalis Digital Nusantara (2019).
Surat Keputusan OJK No KEP-60/PB.1/2020 tanggal 18 Maret 2020 mengenai
persetujuan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Wakil Direktur Utama
Perseroan.
Tjit Siat Fun
Direktur Kepatuhan
Warga Negara Indonesia, 51 tahun.
Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Tarumanegara tahun 1992. Menjabat
beberapa posisi strategis antara lain Kepala Biro Compliance Manager di PT Bank
Central Asia Tbk (1996-2006), Direktur Kepatuhan di Deutsche Bank (2010-2014),
Direktur Kepatuhan di PT Bank MNC Internasional Tbk (2014-2019), dan Direktur
Kepatuhan di PT Bank DBS Indonesia (2015-2019).
Surat Keputusan OJK No KEP-61/PB.1/2020 tanggal 18 Maret 2020 mengenai
persetujuan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direktur Kepatuhan
Perseroan.
Peterjan Van Nieuwenhuizen
Direktur
Warga Negara Belanda, 42 tahun.
Meraih gelar Master of Science dari University of Twente pada tahun 2001 dan dari
University of Cambridge pada tahun 2003. Menjabat beberapa posisi strategis antara
lain Associate Principal di McKinsey & Company (2004-2013), Wakil CEO dan COO
di Vietnam Prosperity Bank (2012-2014), Kepala Perbankan Digital di PT Bank BTPN
Tbk (2015-2019), dan Research and Development Advisor di PT Katalis Digital
Nusantara (2019).
Surat Keputusan OJK No KEP-62/PB.1/2020 tanggal 18 Maret 2020 mengenai
persetujuan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direktur Perseroan.
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Deddy Triyana
Direktur
Warga Negara Indonesia, 47 tahun.
Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Surabaya pada tahun 1995 dan gelar
Master of Business Administration dari Hawai Pacific University, Honolulu, Hawai,
USA pada tahun 1999.
Mengawali karir sebagai Assistant Manager – Business Development di PT Bank
Danpac Tbk, Jakarta. Selanjutnya, menjabat beberapa posisi strategis antara lain
Assistant manager – Corporate Loan & Funding Division di PT Bank Danpac (2001),
Corporate Planning Manager di PT Bank Danpac (2001-2003), MIS Department
Manager di PT Bank Danpac (2003-2004), Head of Corporate Planning and Risk
Management di PT Bank Danpac (2004), Corporate Affairs Division Head (Corporate
Secretary) di PT Bank Century (2004-2009), Human Resources Division Head di PT
Bank Century (2009), Pimpinan Kantor Cabang Bandung BWK (2009-2011),
Pemimpin Kantor Pusat Operasional/ Business Manager (2011-2015), Pemimpin
Kantor Pusat Operasional di PT Bank Artos Indonesia Tbk (2015-2016), Kepala
Urusan Kredit & Marketing dan Corporate Secretary di PT Bank Artos Indonesia Tbk
(2016-2019), dan Direktur Utama di PT Bank Artos Indonesia Tbk (2019).
Surat Keputusan OJK No KEP-57/PB.1/2019 tanggal 3 Juli 2019 mengenai
persetujuan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direktur Perseroan.
Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)
Untuk memenuhi Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten
atau Perusahaan Publik dan POJK No. 55/2016, maka berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Direksi Perseroan Sebagai
Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Direksi Perseroan No. KS/BOD/004/V/2020 tanggal 6 Mei 2020,
Perseroan telah menunjuk Sdri. Tjit Siat Fun sebagai Corporate Secretary.
Nama
Nomor Telepon
Faksimili
E-mail
Alamat

:
:
:
:
:

Tjit Siat Fun
(021) 50927460
(021) 50927490
corporate.communications@jago.com
Menara BTPN Lantai 46, CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6
Jakarta Selatan 12950

Riwayat hidup Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada riwayat hidup Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Tugas dan kewajiban dari Sekretaris Perusahaan, sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar
modal;
Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan
kondisi emiten atau perusahaan publik;
Memberikan masukan kepada direksi emiten atau perusahaan publik untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang No.
8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya;
Sebagai penghubung atau contact person antara emiten atau perusahaan publik dengan otoritas terkait dan
masyarakat;
Memastikan bahwa emiten atau perusahaan publik mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan
dengan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance;
Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh direksi dan dewan komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu
apabila diminta;
Sebagai penghubung (liaison officer); dan
Menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada daftar pemegang
saham, daftar khusus dan Risalah Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham.
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Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Satuan Kerja di Bawah Direksi
Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengurusan Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi dibantu oleh komitekomite sebagaimana diwajibkan berdasarkan peraturan pasar modal yang berlaku, sebagai berikut:
Komite Audit
Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman
Pelaksanaan Kerja komite Audit dan POJK No. 55/2016, Perseroan telah membentuk komite audit berdasarkan Surat
Keputusan Komisaris No. SK.2007.005/DEKOM tentang Susunan Keanggotaan Komite Perseroan tertanggal 28 Juni 2007
sebagaimana ditegaskan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.2019/004/VI/DEKOM tanggal 19 Juni
2019 tentang Penegasan Penetapan Ketua dan Anggota Komite-Komite Berikut Masa Jabatannya (“SK DEKOM No.
2019/004”) juncto Sirkuler Keputusan Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan
Komisaris Perseroan No. KS/BOC/002/IV/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Perubahan Susunan Komite Audit dan Komite
Pemantau Risiko (“SK DEKOM No. 002/2020”) dengan susunan keanggotaan komite audit sebagai berikut:
Ketua merangkap anggota
Anggota
Anggota

:
:
:

Teguh Dartanto
Manuel Lahengke Nusa
Arief Tarunakarya Surowidjojo

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Audit:
Teguh Dartanto
Ketua Komite Audit
Riwayat hidup Ketua Komite Audit dapat dilihat pada riwayat hidup Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Manuel Lahengke Nusa
Anggota Komite Audit
Warga Negara Indonesia, 52 tahun.
Meraih gelar Sarjana Ekonomi bidang Manajemen dari STIE STAN IM Bandung pada tahun 2016. Diangkat sebagai
anggota Komite Audit sejak 2007. Beberapa jabatan yang pernah dipegang dan masih dipegang antara lain:
-

Anggota Komite Audit Perseroan (2007 – sekarang);
Satuan Kerja Manajemen Risiko di Perseroan (2004 – 2007);
Kepala Bagian MIS di Bank Asiatic (1997 – 2004)
Supervisor Operasional di Bank Tiara (1996 – 1997)
Staf Operasional di Bank Delta (D/h Bank Sampoerna) (1990 – 1996).

Arief Tarunakarya Surowidjojo
Anggota Komite Audit
Warga Negara Indonesia, 67 tahun.
Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1977. Diangkat sebagai anggota Komite Audit dan
anggota Komite Pemantau Risiko sejak 6 April 2020. Beberapa jabatan yang pernah dipegang dan masih dipegang antara
lain:
Anggota Komite Audit Perseroan (2020 – sekarang)
Komisaris independen, ketua Komite Audit dan ketua Komite Nominasi dan Remunerasi PT ABM Investama Tbk
(2015-sekarang)
Komisaris Independen PT Bank BTPN Tbk (2016 – 2018)
PT Holcim Indonesia Tbk (2001-2015)
Wakil Presiden Komisaris PT Vale Indonesia Tbk (2009-2016)
Komisaris Independen PT Sampoerna Agro Tbk (2007-2013)
Ketua Komite GCG PT Indika Energy Tbk (2009-2015)
Ketua Komite GCG PT Petrosea Tbk (2011-2015).
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Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit adalah:
a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas
tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan
keuangan.
Dalam rangka melaksanakan tugasnya tersebut, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi
terhadap:
Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan komitmen
tindaklanjut dari hasil pengawasan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, guna memberikan rekomendasi
kepada dewan Komisaris;
Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada
dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak
otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan
Perseroan;
Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa
yang diberikannya;
Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan yang didasarkan pada
independensi, ruang lingkup penugasan dan fee;
Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut
oleh Direksi atas temuan auditor internal;
Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan
Perseroan; dan
Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Unit Audit Internal / Satuan Kerja Audit Internal
Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang
Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dan POJK No. 55/2016, Perseroan telah membentuk
SKAI berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan No. SK.005/DIR/XI/2020 tanggal 2 November 2020, dengan susunan
keanggotan Satuan Kerja Audit Internal sebagai berikut:
Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

:
:
:
:
:

Iwan Fadillah
Wawan Setiawan sebagai Junior Inspektur
Elli sebagai Junior Inspektur
Eko Prayitno sebagai Junior Inspektur bidang teknologi informasi
Meta Marcelina sebagai Junior Inspektur

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal adalah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Menjaga independensi auditor intern dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
Memberikan perhatian terhadap laporan hasil audit dan tindak lanjutnya.
Merencanakan audit.
Melaksanakan audit.
Mengatur dan mengarahkan audit.
Mengevaluasi prosedur operasional bank.
Mempertanggungjawabkan secara berkala kepada Direktur Utama.

Komite Nominasi dan Remunerasi
Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite
Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dan POJK No. 55/2016, Perseroan telah membentuk komite
nominasi dan remunerasi berdasarkan SK DEKOM No. 2019/004 juncto Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai
Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam apat Dewan Komisaris Perseroan No. KS/BOC/008/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020,
dengan susunan keanggotaan komite remunerasi dan nominasi sebagai berikut:
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Ketua merangkap anggota
Anggota
Anggota

:
:
:

Teguh Dartanto
Jerry Ng
Pratomo Soedarsono

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi:
Teguh Dartanto
Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Riwayat hidup Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada riwayat hidup Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan.
Jerry Ng
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Riwayat hidup Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada riwayat hidup Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan.
Pratomo Soedarsono
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Warga Negara Indonesia, 43 tahun.
Memperoleh gelar Magister dari Prasetiya Mulya pada tahun 2001 dan Sarjana dari Universitas Indonesia pada tahun 1999.
Beberapa jabatan yang pernah dipegang dan masih dipegang antara lain:
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (2020 – sekarang)
Head of People & Culture di PT Bank Jago Tbk (2020 - sekarang).
Head of Human Capital di PT Bank BTPN Tbk (2016 - 2020),
Senior Vice President Performance & Reward dan Head of Human Resources di HSBC Indonesia (2006 - 2016).
Adapun tugas dan tanggung jawab dan wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang adalah sebagai
berikut:
1.

2.

Terkait dengan fungsi nominasi:
Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
•
Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
•
Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
•
Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
Membantu Dewan Komisaris melakukan penilai kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
berdasarkan tolok ukur yang disusun sebagai bahan evaluasi;
Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan
Komisaris; dan
Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
Terkait dengan kebijakan remunerasi:
Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
•
Struktur remunerasi;
•
Kebijakan atas remunerasi; dan
•
Besaran atas remunerasi.
Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masingmasing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer
group, sasaran, dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan pada masa yang akan datang, dengan
memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku bagi Emiten atau Perusahaan Publik serta peraturan
Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi;
Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
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-

7.

•
Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
•
Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi
Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi;
Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi kepada manajemen dalam pemberian remunerasi baik
remunerasi yang bersifat tetap maupun yang bersifat variabel, wajib menerapkan pelaksanaan prinsip tata kelola
perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), antara lain meliputi:
•
Kebijakan remunerasi yang bersifat tetap wajib paling sedikit memperhatikan skala usaha, kompleksitas
usaha, peer group, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, serta tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
•
Kebijakan remunerasi yang bersifat variabel, selain memperhatikan faktor-faktor pada remunerasi yang
bersifat tetap seperti yang disebutkan diatas, juga wajib mendorong dilakukannya prudent risk taking dengan
menetapkan pihak yang dianggap sebagai Material Risk Takers (MRT), yang paling sedikit memenuhi kriteria
sebagai berikut:
- Direksi dan/atau pegawai lainnya yang karena tugas dan tanggung jawabnya mengambil keputusan
yang berdampak signifikan terhadap profil risiko bank (Pendekatan kualitatif); atau
- Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pegawai yang memperoleh remunerasi yang bersifat variabel
dengan nilai yang besar (Pendekatan kuantitatif).

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan yang sangat strategis dalam mendorong terciptanya organisasi
berkinerja tinggi. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta tujuan strategis bank, Dewan Komisaris terus mendukung
upaya strategi pengelolaan SDM dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki serta menghadapi tantangan
bisnis perbankan melalui materi pendidikan dan pelatihan guna menciptakan SDM yang berkualitas. Untuk mempersiapkan
kapabilitas karyawan Perseroan telah meluncurkan program pengembangan dalam bentuk e-Learning dengan materi-materi
yang disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan dan karyawan.
Perseroan senantiasa mengarahkan agar strategi dan kebijakan pengembangan SDM Bank difokuskan untuk mendukung
unit bisnis dan strategi bank dalam memperbaiki penilaian TKB, terutama untuk mencapai produktivitas optimal dan dapat
berkompetisi di pasar. Secara keseluruhan, kerangka pengembangan SDM yang telah dilakukan Direksi mulai dari
rekrutmen, pengembangan kompetensi, pengelolaan kinerja hingga remunerasi dan nominasi karyawan, dapat menjadi
salah satu jawaban menghadapi tantangan dan kebutuhan dalam industri perbankan.
Dalam rangka mewujudkan komitmen Perseroan yang mengutamakan keseimbangan antara produktivitas kerja dan
kehidupan personal karyawan (worklife balance), Perseroan menerapkan keempat kerangka proses pengembangan SDM
tersebut beriringan dengan penerapan nilai-nilai Perseroan. Dalam melakukan rekruitmen pegawai, kualitas dan kompetensi
menjadi prioritas utama. Proses rekrutmen dilakukan dengan senantiasa mengedepankan prinsip keterbukaan, kewajaran
dan kesetaraan dengan mempertimbangkan kebutuhan unit kerja dan kompetensi yang dimiliki kandidat serta senantiasa
melakukan proses Known Your Employee (KYC).
Dalam aspek peningkatan kompetensi karyawan, kami memberikan kesempatan yang sama bagi setiap karyawan di
masing-masing level organisasi untuk berkembang dan memaksimalkan potensi yang dimiliki. Melalui pelatihan yang
diadakan dikelas maupun e-learning, setiap karyawan memperoleh pengembangan kompetensi melalui pengalaman yang
berhubungan dengan pekerjaan.
Para karyawan, sesuai dengan prinsip cara kerja yang “agile” telah ditugaskan ke dalam squad masing-masing dan mulai
mengadopsi kerangka kerja Objective dan Key Results (OKR) agar dapat menyelaraskan tujuan dan tugasnya dengan arah
strategis Perseroan, yang sekaligus akan menjadi bagian dari cara Perseroan untuk menilai kontribusi dan kinerja
karyawan. Nilai-nilai organisasi yang telah diterjemahkan ke dalam cerminan perilaku karyawan juga telah ditentukan
sebagai panduan bagi seluruh karyawan, sedemikian rupa sehingga dapat menjadi bagian dari penilaian karyawan selain
dari kontribusi melalui OKR.
Employee Value Proposition (EVP) yang bernafaskan aspirasi dan nilai-nilai organisasi telah diluncurkan dan mulai
dikomunikasikan baik ke dalam maupun ke luar Perseroan, salah satunya adalah dengan memperkenalkan proposisi
tersebut kepada para calon pencari kerja. Berbagai jalur terutama secara digital telah dilakukan untuk mendapatkan
sumber-sumber talenta baru, termasuk bekerjasama dengan pihak ketiga khususnya untuk talenta dari fungsi engineering
yang mendukung bisnis digital Perseroan.
Dalam hal proses internal yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia, Perseroan telah bekerjasama dengan pihak
ketiga salah satunya untuk sistem penggajian. Di tahun 2020 Perseroan juga telah mulai merancang sebuah platform
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People Experience untuk memenuhi kebutuhan administrasi operasional serta memungkinkan karyawan untuk mengikuti
perkembangan tuntutan tugas, mendapatkan pembelajaran secara berkesinambungan dan memantau penilaian kinerja,
Diperkirakan keseluruhan modul platform tersebut dapat diselesaikan implementasinya di akhir tahun kedua.
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.
Pada tanggal 30 September 2020, jumlah karyawan Perseroan adalah 218 orang. Tabel berikut dibawah ini
menggambarkan komposisi pegawai Perseroan untuk berdasarkan tingkat pendidikan, level manajerial dan usia tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.
Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Aktivitas Utama
Keterangan

30 September
2020

73
145
218

Bisnis
Support
Total

2019

31 Desember
21
119
140

2018

22
123
145

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Lokasi
Keterangan

30 September
2020

72
146
218

Bandung
Jakarta
Total

2019

31 Desember
98
42
140

2018

103
42
145

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Status
Keterangan
Karyawan Tetap
Karyawan Kontrak
Total

30 September
2020
196
22
218

2019

31 Desember
140
140

2018

145
145

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Level Manajerial
Keterangan
Manajemen Puncak
Manajemen Madya
Manajemen Pelaksana
Pelaksana
Total

30 September
2020

44
25
40
109
218

2019

31 Desember
6
4
44
86
140

2018

6
5
43
91
145

Tabel Komposisi Pegawai Tetap Menurut Jenjang Pendidikan
Keterangan
Pasca Sarjana (S-2)
Sarjana (S-1)
Diploma (D1-D3)
Non Diploma (SLTA)
Total

30 September
2020

25
133
33
27
218

2019

31 Desember
6
78
13
43
140

2018

8
78
13
46
145

Tabel Komposisi Pegawai Tetap Menurut Jenjang Usia
Keterangan
>50 tahun
41- 50 tahun
31- 40 tahun
21- 30 tahun
Total

30 September
2020

24
63
75
56
218
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2019

31 Desember
25
47
32
36
140

2018

23
47
36
39
145

Tenaga Kerja dengan Keahlian Khusus
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja dengan keahlian khusus.
Tenaga Kerja Asing
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.
Kesejahteraan Karyawan
Kesejahteraan karyawan merupakan salah satu hal yang penting yang mendapat perhatian khusus dari manajemen
Perseroan. Peningkatan kesejahteraan karyawan dilakukan dengan mengikutsertakan karyawan dalam Jaminan Sosial
melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, fasilitas dana pensiun melalui DPLK, tunjangan
kesehatan karyawan dan keluarga melalui sistem asuransi kesehatan maupun Jaminan Sosial – Kesehatan (BPJS
Kesehatan), serta pinjaman lunak karyawan yang disalurkan melalui Koperasi Karyawan.
8.

Keterangan Tentang Pemegang Saham Pengendali Berbentuk Badan Hukum

PT METAMORFOSIS EKOSISTEM INDONESIA (“MEI”)
Riwayat Singkat
MEI didirikan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian No. 51 tertanggal 14 Maret 2014, dibuat di hadapan Miki
Tanumiharja, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU02052.40.10.2014 tertanggal 7 April 2014, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-02052.40.10.2014 tanggal 7 April
2014 (“Akta 51/2014”).
Anggaran Dasar MEI telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan
Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 4 tertanggal 2 September 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima
Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan oleh Menkumham berdasarkan
Keputusan No. AHU-0064603.AH.01.02.Tahun 2019, dan telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam
(i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0326262, dan (ii) Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.011.03-0326263, yang seluruhnya tertanggal 4 September 2019,
dan seluruhnya telah didaftarkan pada Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0159870.AH.01.11.Tahun
2019 tanggal 4 September 2019 (“Akta No. 4/2019”).
Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha
Berdasarkan anggaran dasar MEI, maksud dan tujuan MEI adalah berusaha dalam bidang konsultasi manajemen.
Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Berdasarkan Akta No. 4/2019, susunan pemegang saham MEI adalah sebagai berikut:
Modal Dasar
Modal Ditempatkan
dan Disetor
Nilai Nominal Saham

:
:

Rp 185.000.000.000, terbagi atas (i) 5.500 saham Seri A, dan (ii) 1.844.500 saham Seri B.
Rp 185.000.000.000, terbagi atas (i) 5.500 saham Seri A, dan (ii) 1.844.500 saham Seri B.

:

Saham Seri A dan Saham Seri B memiliki nilai nominal yang sama yaitu Rp 100.000.

NAMA
Jerry Ng
PT Sugi Global Persada
Jumlah Saham Yang Ditempatkan
dan Disetor

Seri A
Seri B
Seri B
Seri A
Seri B

Saham Portepel

SERI SAHAM

Total

JUMLAH (RP)
550.000.000
140.720.000.0000
43.730.000.000
550.000.000
184.450.000.000
185.000.000.000
-

JUMLAH SAHAM
5.500
1.407.200
437.300
5.500
1.844.500
1.850.000
-

(%)
0,30
76,06
23,64
0,30
99,70
100
-

Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 117 tertanggal 20 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan
Jose Dima Satria, S.H., MKn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata
dalam Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0317045 tanggal 20 Agustus 2019 dan telah
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didaftarkan dalam Daftar Persroan No. AHU-0143547.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019 (“Akta No.
117/2019”), susunan Direksi dan Komisaris MEI adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris

: Teddy Tjahjono

Direksi
Direktur Utama : Jerry Ng
Direktur
: Anika Faisal
WEALTH TRACK TECHNOLOGY LIMITED (“WTT”)
Riwayat Singkat
WTT adalah suatu perusahaan investasi yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Hong Kong sesuai dengan
Certificate of Incorporation No. 2070088 tanggal 28 Maret 2014. WTT berkedudukan di Hong Kong dan beralamat kantor di
Flat/RM 2101, Hong Kong Trade Centre, 161-7 Des Voeux Road, Central Hong Kong, Hong Kong.
Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha
Berdasarkan Business Registration Certificate WTT, WTT bergerak dalam bidang investasi.
Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Modal ditempatkan dan disetor WTT adalah sebesar (i) HKD 10.000 yang terdiri dari 10.000 saham biasa dengan nilai
nominal HKD 1,00 per saham dan (ii) USD 4.850.000 yang terdiri dari 485 saham Redeemable Convertible Preference
dengan nilai USD 10.000 dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

Pemegang Saham

Saham Biasa
Jumlah Saham

Ares Wonder Group

Nominal (HKD)

10,000

10,000

Saham Redeemable Convertible
Preference
Jumlah
Nominal (USD)
Saham
485
4,850,000

Persentase
(%)
100,00

Ares Wonder Group adalah suatu perusahaan investasi yang didirikan berdasarkan hukum Kepulauan Cayman dan
dikendalikan oleh Bapak Sugito Walujo. Bapak Sugito Walujo adalah co-founder dan Managing Partner Northstar Group
sejak tahun 2003. Northstar Group mengelola aset alternatif dengan aset/dana kelolaan mencapai lebih dari USD 2 miliar.
Northstar Group memiliki pengalaman luas dalam melakukan investasi di Indonesia termasuk investasi di lembaga
keuangan.
Pengurusan dan Pengawasan
Susunan pengurus dari WTT adalah sebagai berikut :
Direksi
Direktur

: Sugito Walujo

PT Dompet Karya Anak Bangsa (“DKAB”)
Riwayat Singkat
DKAB didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian No. 37 tertanggal 9 Februari 2016, dibuat di hadapan Hasbullah
Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah disahkan oleh Menkumham
berdasarkan Keputusan No. AHU-0007259.AH.01.01.Tahun 2016 tertanggal 9 Februari 2016.
Anggaran Dasar DKAB telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Akta No. 96 tertanggal 19
Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan
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kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.030387651 tanggal 17 September 2020 (“Akta No. 96/2020”).
Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha
Berdasarkan anggaran dasar DKAB, maksud dan tujuan DKAB adalah berusaha dalam bidang kegiatan konsultasi
manajemen lainnya.
Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Susunan pemegang saham DKAB adalah sebagai berikut:
Modal Dasar

:

Modal Ditempatkan
dan Disetor
Nilai Nominal Saham

:
:

Rp 18.000.000.000.000, terbagi atas (i) 12.000.000 saham Seri A, dan (ii) 6.000.000 saham
Seri B.
Rp 11.256.130.000.000, terbagi atas (i) 7.966.963 saham Seri A, dan (ii) 3.289.167 saham
Seri B.
Saham Seri A dan Saham Seri B memiliki nilai nominal yang sama yaitu Rp 1.000.000.

NAMA

Seri A
PT Aplikasi Karya Anak Bangsa
Nadiem Anwar Makarim
Seri B
Investor Lain
Jumlah Saham Ditempatkan Dan Disetor
Seri A
Seri B
TOTAL
Saham dalam Portepel
Seri A
Seri B
TOTAL

JUMLAH SAHAM

JUMLAH (RP)

(%)

7.966.953
10

7.966.953.000.000
10.000.000

70,78
0,00

3.289.167

3.289.167.000.000

29,22

7.966.963
3.289.167
11.256.130

7.966.963.000.000
3.289.167.000.000
11.256.130.000.000

70,78
29,22
100,00

4.033.037
2.710.833
6.743.870

4.033.037.000.000
2.710.833.000.000
6.743.870.000.000

Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta No. 10 tertanggal 2 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di
Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Perubahan Data
Perseroan No. AHU-AH.01.03-0394566 tanggal 5 Oktober 2020 (“Akta No. 10/2020”), susunan Direksi dan Komisaris
DKAB adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris
Komisaris

: Kevin Bryan Aluwi
: Thomas Kristian Husted
: Hans Patuwo
: Yong Meow Seen

Direksi
Direktur Utama
Direktur

: Andre Soelistyo
: Ryu Kawano Suliawan
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9.

Diagram Kepemilikan Perseroan dengan Pemegang Saham

Berikut merupakan diagram kepemilikan saham Perseroan per tanggal 29 Januari 2021:

Perseroan dikendalikan secara langsung oleh PT Metamorfosis Ekosistem Indonesia dan Wealth Track Technology Limited.
Ultimate Beneficial Owner Perseroan adalah Jerry Ng.
PT Metamorfosis Ekosistem Indonesia dan Wealth Track Technology Limited selaku Pemegang Saham Pengendali
Perseroan, dan Jerry Ng selaku Pemegang Saham Pengendali Terakhir Perseroan, tidak memiliki kepemilikan saham lain,
baik langsung maupun tidak langsung, di Perseroan selain yang telah diungkapkan di Prospektus ini.
10. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan
Hukum
Berikut adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dan Pemegang Saham:
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nama

Jerry Ng
Teguh Dartanto
Susilo Tedjaputera
Anika Faisal
Kharim Indra Gupta Siregar
Arief Harris Tandjung
Tjit Siat Fun
Peterjan Van Nieuwenhuizen
Deddy Triyana

Perseroan
KU
KI
KI
K
DU
WDU
DK
D
D

MEI
DU
D
-

Pemegang Saham
DKAB
-

WTT
-

Keterangan: KU = Komisaris Utama, KI = Komisaris Independen, K = Komisaris, DU = Direktur Utama, WDU = Wakil Direktur Utama, DK = Direktur
Kepatuhan, D = Direktur

11. Perjanjian Penting Dengan Pihak Afiliasi
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah melakukan sejumlah transaksi dengan pihak-pihak afiliasi dan
diperkirakan Perseroan akan tetap melakukan transaksi-transaksi serupa ataupun transaksi pemberian kredit lainnya di
masa yang akan datang.
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, transaksi-transaksi yang dilakukan Perseroan dengan pihak afiliasi berdasarkan
perjanjian yang mengikat Perseroan dengan pihak afiliasi, dimana transaksi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang
sama dengan pihak ketiga antara lain sebagai berikut:
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a.

Perjanjian Kredit dengan karyawan Perseroan
Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian kredit untuk menyediakan fasilitas kepada karyawan Perseroan
(“Debitur”) dengan ketentuan umum sebagai berikut:
Hak dan Kewajiban Perseroan
a. Perseroan berhak untuk menerima pembayaran kembali atas Fasilitas Kredit yang disediakan kepada Debitur
sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit (atau jangka waktu lain dalam hal,
antara lain disebabkan pelunasan dipercepat atau disetujui oleh Para Pihak);
b.

Perseroan berhak untuk menerima setiap pemberitahuan, dokumen, izin hal-hal lainnya sebagaimana disetujui
dalam perjanjian kredit sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kredit; dan

c.

Perseroan wajib untuk menyediakan Fasilitas Kredit kepada Debitur.

Terdapat 7 (tujuh) pihak terafiliasi yang mengadakan perjanjian kredit dengan pihak terafiliasi, yaitu sebagai berikut:
No.

Nama dan Tanggal Perjanjian

1.

Akta Persetujuan Kredit Nomor
8 tahun 2004 tertanggal 18
Februari 2004, sebagaimana
terakhir kali diubah dan
dinyatakan
kembali
berdasarkan
Perubahan
Perjanjian Kredit Nomor 32
tanggal 23 Maret 2018, yang
dibuat di hadapan Jeny
Suherman, S.H., M.H., Notaris
di Bandung
Akta Perjanjian Kredit Nomor 3
tertanggal 14 November 2018,
dibuat di hadapan Dewy Nelly
Yanthy, S.H., Notaris di
Kabupaten Bandung

2.

3.

4.

Hubungan
Afiliasi
Karyawan

Jenis Fasilitas, Tujuan
dan Jumlah Kredit
Jenis Fasilitas: Pinjaman
Rekening Koran

Jangka Waktu

Jaminan

48 bulan dan
dapat
diperpanjang
kembali untuk 12
bulan

Berdasarkan
perjanjian,
sebidang
tanah
yang terletak di
Kelurahan
Pacyanan,
Kecamatan
Bojonegara, Kota
Bandung
Jawa
Barat.

Kredit

96 bulan. Jangka
waktu tidak dapat
diperpanjang.

Jenis Fasilitas: Kredit
Angsuran Progresif

180 bulan dengan
masa grace period
48 bulan. Jangka
waktu tidak dapat
diperpanjang.

Berdasarkan
perjanjian, 1 unit
apartemen yang
terletak
di
Kelurahan
Lengkong Gudang
Timur,
yang
terletak
di
Kelurahan
Lengkong Gudang
Timur, Kecamatan
Serpong,
Kota
Tangerang
Selatan.
Berdasrakan
perjanjian,
sebagian
dari
sebidang
tanah
yang terletak di
Desa
Bojongsoang,
Kecamatan
Bojongsoang,
Kabupaten
Bandung, Provinsi
Jawa Barat.
Berdasarkan
perjanjian:

Tujuan
Membiayai
perusahaan

Pinjaman:
usaha

Jumlah: Rp1.500.000.000

Karyawan

Jenis Fasilitas:
Artos Manfaat
1. Jumlah:
Rp 200.000.000

Akta Perjanjian Kredit Nomor
135 tertanggal 31 Oktober
2016, dibuat di hadapan Diana
Dewi,
S.H.,
Notaris
di
Kabupaten Bandung

Karyawan

Akta Perjanjian Kredit Nomor
143 tertanggal 30 April 2014,
dibuat di hadapan Diana Dewi,
S.H., Notaris di Kabupaten
Bandung

Karyawan

Jumlah:
Rp 290.000.000

Jenis Fasilitas:
Artos Manfaat
Jumlah:
Rp 550.000.000
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Kredit

180 bulan. Jangka
waktu tidak dapat
diperpanjang.

Sebagian
dari
sebidang
tanah
terletak di Desa
Antapani Wetan,
Kecamatan
Antapani,

No.

5.

6.

7.

Nama dan Tanggal Perjanjian

Hubungan
Afiliasi

Akta Perjanjian Kredit Nomor 06
tertanggal 30 Oktober 2018,
dibuat di hadapan Christy
Manarani Akbar, S.H., Notaris
di Bandung

Karyawan

Akta Perjanjian Kredit No 1
tertanggal 15 Februari 2019,
yang dibuat di hadapan Dewy
Nelly Yanthy, Notaris/PPAT di
Kabupaten Bandung; dan

Karyawan

Perjanjian Kredit No 3 dengan
tertanggal 22 Februari 2019,
yang dibuat di hadapan Dewy
Nelly Yanthy, Notaris/PPAT di
Kabupaten Bandung.

Karyawan

Jenis Fasilitas, Tujuan
dan Jumlah Kredit

Jangka Waktu

Jenis Fasilitas: Kredit
Angsuran Berjangka

60 bulan (sampai
dengan
27
Oktober
2023),
jangka waktu tidak
dapat
diperpanjang

Jumlah:
Rp 500.000.000

Jenis Fasilitas:
Artos Manfaat

Kredit

27 Februari 2029.
Jangka
waktu
tidak
dapat
diperpanjang.

Kredit

27 Februari 2024.
Jangka
waktu
tidak
dapat
diperpanjang.

Jumlah:
Rp 210.000.000

Jenis Fasilitas:
Artos Manfaat
Jumlah:
Rp 100.000.000

Jaminan
Kabupaten
Bandung, Provinsi
Jawa Barat; dan
Mobil
Suzuki
A1J31OF
GL
(4X2) M/T.
Berdasarkan
perjanjian,
sebidang
tanah
terletak
di
Kelurahan Jatisari,
Kecamatan Buah
Batu, Kabupaten
Bandung, Provinsi
Jawa Barat.
Berdasarkan
perjanjian,
sebidang
tanah
terletak
di
Kecamatan Sungai
Raya, Kabupaten
Pontianak,
Provinsi
Kalimantan Barat.
Berdasarkan
perjanjian,
sebidang
tanah
terletak
di
Kecamatan
Pondok
Aren,
Kabupaten
Tangerang.

12. Perjanjian Terkait PMHMETD II
1.

Akta No. 122 tanggal 25 November 2020 Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka
Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II PT Bank Jago Tbk, sebagaimana
diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Akta Adendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian
Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu II No. 94 tanggal 15 Desember 2020, keduanya dibuat di hadapan Jose Dima Satria,
S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan PT Ficomindo Buana
Registrar sebagai Biro Administrasi Efek
Para Pihak:
a. Perseroan; dan
b. PT Ficomindo Buana Registrar (“Biro Administrasi Efek”).

Perseroan dan Biro Administrasi Efek secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak” dan secara sendiri-sendiri
sebagai “Pihak”.
Ruang Lingkup:
Perseroan dengan ini menunjuk Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pengelolaan administrasi saham dan
sebagai agen pelaksanaan pengelolaan administrasi saham dalam rangka PMHMETD II untuk kepentingan Perseroan
sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang termaktub dalam perjanjian ini dan selanjutnya Biro Administrasi Efek
menerima penunjukan tersebut dan bersedia melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya oleh Perseroan dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
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13. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga
A. Perjanjian Sewa Gedung Kantor/ Ruangan
1. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 33 tanggal 19 Agustus 2020, dibuat dihadapan Helly Yuniarti
Basuki, antara Liem Tjun Min bertindak untuk dan atas nama Liem Tjiem Tjun berdasarkan Surat
Kuasa Untuk Menyewakan dan Perseroan
Para Pihak
a. Perseroan; dan
b. Liem Tjun Min bertindak untuk dan atas nama Liem Tjiem Tjun (“Pemberi Sewa”)
Perseroan dan Pemberi Sewa secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak” dan secara sendiri-sendiri
sebagai “Pihak”.
Latar Belakang
Perseroan bermaksud untuk menyewa sebuah bangunan seluas 847 m2 yang berlokasi di Kelurahan
Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (“Objek Sewa”).
Berdasarkan Surat OJK No. S-619/KR.022/2020 tanggal 18 November 2020, KC Perseroan yang
sebelumnya berlokasi di Jl. Otto Iskandardinata No. 18, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat telah berpindah
ke Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian status kantor
dari Objek Sea berdasarkan perjanjian sewa adalah KC Perseroan
Biaya Sewa
Sebesar Rp777.777.778 per tahun sehingga total keseluruhan biaya sewa sebesar Rp3.888.888.889 untuk 5
tahun dan akan dibayarkan dalam dua termin sebagai berikut:
1. Sebesar Rp262.500.000 dibayarkan pada 23 Juli 2020
2. Sebesar Rp3.626.388.889 dibayarkan pada 24 Agustus 2020
Jangka Waktu
Perjanjian sewa menyewa ini dilakukan untuk jangka waktu selama 5 tahun terhitung dari 1 Desember 2020
sampai dengan 1 Desember 2025.
2. Perjanjian Sewa No. 041/LA/BSCN/IX/2019 tanggal 10 Januari 2020 sebagaimana diubah sebanyak
dua kali berdasarkan Perubahan Pertama Terhadap Perjanjian Sewa No. 041/LA/BSCN/IX/2019
Amandemen No. 007/AMN/BSCN/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 dan Perubahan Kedua Terhadap
Perjanjian Sewa No. 041/LA/BSCN/IX/2019 Amandemen No. 010/AMN/BSCN/XI/2020 tanggal 11
November 2020
Para Pihak
a. Perseroan; dan
b. PT Bahanasemesta Citranusantara (“BSCN”).
(BSCN disebut sebagai “Pemberi Sewa”)
Perseroan dan Pemberi Sewa secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak” dan secara sendirisendiri sebagai “Pihak”.
Latar Belakang
Perseroan bermaksud untuk menyewa ruang kantor yang beralamat di Menara BTPN, Jl. DR. Ide Anak
Agung Gde Agung Kav. 5.5 – 5.6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, Lantai GF, 43, 45 dan 46,
dengan total luas sewa sejumlah 4.460,10 m2 yang akan digunakan oleh Perseroan untuk keperluan kantor.
Biaya Sewa
Tahun 1 – 3 sejumlah Rp 100.000 per semigross m2 per bulan dan tahun 4 – 5 sejumlah Rp 120.000 per
semigross m2 per bulan (belum termasuk pajak PPN).
Jangka Waktu
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5 tahun 3 bulan dan 5 hari sejak tanggal 10 April 2020 dan akan berakhir pada 14 Juli 2025.
3. Akta Perjanjian Sewa No. 56 tanggal 21 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih,
S.H., Notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Perubahan Terhadap
Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 tanggal 1 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Recky Francky
Limpele, S.H,, Notaris di Jakarta Pusat antara Perseroan dan Liliana Gowi
Para Pihak
a. Perseroan; dan
b. Liliana Gowi (“Pemilik”)
Perseroan dan Pemilik secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak” dan secara sendiri-sendiri
sebagai “Pihak”.
Latar Belakang
Perseroan bermaksud untuk menyewa sebuah ruangan kios milik Penyewa seluas 8,25 m 2 pada lantai dasar
Blok E Los A 5 No. 3 di Proyek Perkantoran/Pertokoan Tanah Abang Bukit yang terletak di Jl. Haji
Fachruddin No. 3, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan Sertifikat Hak Guna
Bangunan No. 463/Kampung Bali atas nama Penyewa (“Objek Sewa”).
Perubahan
a.
Sewa menyewa ruangan ini dimulai pada tanggal 13 Januari 2014 sampai 13 Januari 2017 dan
diperpanjang lagi sampai tanggal 13 Januari 2023
b.
Uang sewa ruangan ditetapkan dan disetujui Bersama oleh Perseroan dan Pemilik sebesar Rp
266.670.000 dan akan dipotong sejumlah Rp 26.667.000 yang akan digunakan untuk kewajiban
pembayaran pajak penghasilan.
B. Perjanjian Operasional
1. Perjanjian Kerjasama Perjanjian Sewa Software Aplikasi No 001/A/BAI/IX/2015 dan
PK.2015.016/DIR/BAI tanggal 21 September 2015 sebagaimana diperpanjang dengan Addendum
Perjanjian Kerjasama Perjanjian Sewa Software Aplikasi No. 002/A/BJ/IX/2020 tanggal 21 September
2020 antara Perseroan dan PT Warna Bintang Kreasi (“WBK”)
Para Pihak
a. Perseroan; dan
b. WBK.
Perseroan dan WBK secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak” dan secara sendiri-sendiri sebagai
“Pihak”.
Ruang Lingkup
a. Perseroan bermaksud untuk meningkatkan kemampuan teknologi informasi dalam kegiatan usahanya,
oleh karenanya Perseroan bermaksud untuk mengganti software Aplikasi Core Banking System yang
sesuai dengan kemajuan teknologi informasi yang dapat memenuhi kebutuhan operasional;
b. Perseroan dengan ini bermaksud untuk menggunakan produk WBK yang akan diimplementasikan pada
Perseroan;
c. WBK memberi hak penggunaan software aplikasi kepada Perseroan, dan Perseroan menerima hak
penggunaan software aplikasi yang tidak dapat dialihkan dan non eksklusif serta hanya digunakan
sendiri oleh Perseroan;
d. WBK wajib memenuhi lingkup kemampuan yang cakupannya akan disesuaikan dengan kebutuhan
Perseroan dan persyaratan Regulator dalam bidang teknologi informasi;
e. Perseroan hanya dapat menggunakan software aplikasi dalam rangka memberikan pelayanan kepada
para nasabah dari Perseroan sebagai bagian dari usaha; dan
f. WBK sepakat dan setuju akan membantu Perseroan dalam melakukan perubahan / modifikasi terhadap
program-program yang berkaitan dengan CBS lama milik Perseroan sehingga dapat dihubungkan dan
berjalan ke dalam software aplikasi CBS WINCore.
Jangka Waktu
Jangka waktu perjanjian sampai dengan tanggal 10 Januari 2022.
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2. Perjanjian Escrow Core Banking System antara Perseroan dan WBK No 001/EC/BAI/2017 dan No
PK.2017.012/DIR/BAI tanggal 19 Juli 2017
Para Pihak
a. Perseroan; dan
b. WBK.
Perseroan dan WBK secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak” dan secara sendiri-sendiri
sebagai “Pihak”.
Ruang Lingkup
a. Sehubungan dengan Perjanjian Core Banking System WBK, Perseroan perlu membuat perjanjian
Escrow atas software aplikasi Wincore Integrated and Online Banking Solution;
b. WBK dengan ini menyerahkan material versi package terbaru yagn dipergunakan oleh Perseroan
untuk disimpan dalam safe deposit box (SDB) pada bank yang ditunjuk dan disetujui oleh Para
Pihak dengan tetap memperhatikan syarat dan ketentuan Perjanjian; dan
c. Para Pihak sepakat dan menyetujui bahwa SDB yang dipergunakan adalah SDB yang berlokasi di
Jalan Suryopranoto.
Jangka Waktu
Berakhir apabila Perjanjian Kerjasama Perjanjian Sewa Software Aplikasi No 001/A/BAI/IX/2015 dan
PK.2015.016/DIR/BAI antara Perseroan dan WBK tanggal 21 September 2015 atau perpanjangannya
telah berakhir atau diakhiri oleh salah satu pihak.
3. Perjanjian Kerjasama Pemberian Pinjaman Melalui Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi No. PK.2020.018/DIR/BAI tanggal 2 Maret 2020 sebagaimana diubah
dengan Addendum I Perjanjian Kerjasama Pemberian Pinjaman Melalui Penyelenggara Layanan
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi No. PKS.027/DIR-JAGO/VII/2020 tanggal 27 Juli
2020 antara Perseroan dan PT Kredit Pintar Indonesia.
Para Pihak
a. Perseroan; dan
b. PT Kredit Pintar Indonesia (“KPI”).
Perseroan dan KPI secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak” dan secara sendiri-sendiri sebagai
“Pihak”.
Ruang Lingkup
Para Pihak telah sepakat dan setuju untuk melakukan kerja sama dalam rangka pemasaran,
penyelenggaraan penyediaan dan pelaksanaan administrasi atas fasilitas pinjaman yang diberikan oleh
Perseroan selaku pemberi pinjaman melalui aplikasi yang dimiliki KPI (“Fasilitas Pinjaman”) dan oleh
karena nya Perseroan menunjuk dan memberi wewenang kepada KPI untuk mengelola, menyetujui dan
menyalurkan Fasilitas Pinjaman serta semua dokumen lain yang berkaitan dengan Fasilitas Pinjaman
tersebut.
Jangka Waktu
Perjanjian mulai berlaku efektif dan mengikat Para Pihak selama 3 tahun sejak tanggal 2 Maret 2020 dan
akan dievaluasi secara sewaktu-waktu apabila diperlukan atau secara berkala sekurang-kurangnya setiap 1
tahun sekali.
Nilai Perjanjian
KPI berhak untuk memperoleh imbalan jasa berdasarkan selisih perbedaan antara suku bunga KPI dengan
suku bunga Perseroan dari masing-masing Fasilitas Pinjaman sehubungan dengan penyelenggaraan
layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
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4. Perjanjian Kerjasama Pemakaian Jejaring ALTO No 367/AN/KS/6/2018 dan PK.2018.008/DIR/BAI
sebagaimana diperpanjang dengan Amandemen Pertama terhadap Perjanjian Kerjasama Pemakaian
Jejaring ALTO tanggal 25 September 2020 antara Perseroan dan PT Alto Network (“Alto”).
Para Pihak
a. Perseroan; dan
b. PT Alto Network (“Alto”).
Perseroan dan Alto secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak” dan secara sendiri-sendiri sebagai
“Pihak”.
Ruang Lingkup
Perseroan bermaksud untuk memanfaatkan menjadi anggota Jejaring ALTO guna menambah, memperluas
dan meningkatkan pemanfaatan jaringan Delivery Channel.
Jangka Waktu
Berlaku selama 3 tahun yang efektif terhitung sejak tanggal perjanjian ini dan dapat diperpanjang selama 3
tahun berikutnya dan untuk seterusnya, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak dengan mengirimkan surat
pemberitahuan terlebih dahulu selambat-lambatnya 60 hari sebelum tanggal pengakhiran tersebut.
Nilai Perjanjian
Untuk iuran bulanan anggota, Rp 10.000.000 per bulan yang dibayarkan oleh Perseroan untuk enam bulan
pertama terhitung sejak diterbitkannya sertifkat layak operasi serta uang jaminan penyelesaian sebesar Rp
100.000.000 yang harus dibayarkan oleh Perseroan.
5. Perjanjian Kerjasama Keanggotaan Layanan Transaksi Elektronis Artajasa Dalam Rangka
Implementasi Gerbang Pembayaran Nasional No 044/PKS.ART/AJ/000/2018 dan PK 2018.009/DIR/BAI
tanggal 8 Juni 2018 antara Perseroan dan PT Artajasa Pembayaran Elektronis.
Para Pihak
a. Perseroan; dan
b. PT Artajasa Pembayaran Elektronis (“APE”).
Perseroan dan APE secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak” dan secara sendiri-sendiri sebagai
“Pihak”.
Ruang Lingkup
Perseroan bermaksud untuk memanfaatkan Keanggotaan Layanan Transaksi Elektronis APE yang dikelola
APE dengan menjadi anggota Layanan Transaksi Elektronis Artajasa.
Jangka Waktu
Jangka waktu adalah selama 3 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini.
Nilai Perjanjian
Biaya keanggotaan sejumlah Rp 400.000.000 satu kali bayar dan biaya sistem host Rp 20.000.000 per
bulan.
6. Perjanjian Kerja Sama Implementasi Zendesk No. 015/JAGO/C/VIII/20 tanggal 25 Agustus 2020 antara
Perseroan dan PT Trees Solutions
Para Pihak
a.
Perseroan; dan
b.
PT Trees Solutions (“Trees”).
Perseroan dan Tress secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak” dan secara sendiri-sendiri sebagai
“Pihak”.
Ruang Lingkup
Para Pihak setuju untuk melakukan kerjasama berdasarkan ketentuan dalam perjanjian, dengan ruang
lingkup diantarany: (i) implementasi Sistem Aplikasi, UAT dan Go Live, (ii) penyerahan functional design
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document, dokumen SIT, dokumen terkait UAT, dan materi pelatihan, (iii) pelatihan dari Trees kepada agen
atau personil Perseroan dan (iv) Trees memberikan layanan dukungan teknis atas setiap kendala dalam
pengoperasian Sistem Aplikasi sebagai bentuk jaminan/garansi atas implementasi Sistem Aplikasi.
“Sistem Aplikasi” adalah sistem aplikasi Zendesk milik Zendesk yang disediakan oleh Trees selaku
authorised partner dari Zendesk.
“Go Live” adalah kondisi dimana Sistem Aplikasi telah berfungsi dengan baik dan dapat digunakan oleh
Perseroan.
Sehubungan dengan kerjasama di atas, masing-masing Para Pihak memiliki hak dan kewaijban sebagai
berikut (antara lain):
a.
b.
c.
d.
e.

Perseroan berhak atas terlaksananya dan penyelesaian pekerjaan oleh Trees;
Perseroan wajib untuk melakukan pembayaran biaya jasa atas pekerjaan yang disediakan oleh Trees;
Trees berhak atas pembayaran biaya jasa dari Perseroan;
Trees wajib untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam
perjanjian; dan
Trees dilarang untuk mengalihkan/sub kontrak kewajiban dan tanggung jawabanya berdasarkan
perjanjian kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pereroan.

Biaya Jasa
Perseroan telah setuju untuk membayarkan kepada Tress atas biaya jasa sebesar Rp 381.000.000.
Pembayaran biasa jasa oleh Perseroan kepada Tress dilakukan secara bertahap (5 tahapan).
Jangka Waktu
Perjanjian efektif berlaku sejak saat ditandatanganinya perjanjian (atau tanggal 25 Agustus 2020) dan
sampai dengan berakhirnya Post Implementation Support. Perpanjangan atau pengakhiran sebelum jangka
waktu perjanjian harus disampaikan secara tertulis oleh salah satu pihak lainnya paling lambat 60 hari
kalender sebelumnya.
“Post Implementation Support” adalah jaminan/garansi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh
Trees kepada Perseroan dengan memberikan layanan dukungan teknis yang diberikan oleh Tress setelah
tahapan implementasi selesai dilakukan yang diatur lebih lanjut dalam Lampiran III perjanjian, selama
periode 2 minggu setelah ditandatanganinya berita acara Go Live.
Pembatasan Yang Menghalangi Transaksi PUT II
Tidak ada.
7. Perjanjian Jasa Klien dan Lisensi Merek tanggal 11 Mei 2020 sebagai antara Perseroan dan Visa
Worldwide Pte. Limited sebagaimana diubah dengan Surat Tambahan Kepada Perjanjian Layanan
Klien dan Lisensi Merek Dagang tanggal 11 Mei 2020 antara Perseroan, PT Visa Worldwide Indonesia
dan Visa Worldwide Pte. limited.
Para Pihak
a. Perseroan; dan
b. PT Visa Worldwide Indonesia (“Visa Indonesia”).
Berdasarkan Surat Tambahan Kepada Perjanjian Layanan Klien dan Lisensi Merek Dagang tanggal 11 Mei
2020 antara Perseroan, Visa Indonesia dan Visa Worldwide Pte. limited, terhitug sejak tanggal efektif, yakni
11 Mei 2020, hak, manfaat dan kewaijban Visa Worldwide Pte. Limited dialihkan kepada Visa Indonesia.
Perseroan dan Visa Indonesia secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak” dan secara sendirisendiri sebagai “Pihak”.
Ruang Lingkup
Para Pihak setuju bahwa Perseroan akan berpartisipasi dalam Progam yang Disetujui. Klien berhak atas
seluruh hak dan keistimewaan yang berlaku atas keikutsertaan Perseroan dalam Program yang Disetujui
sebagaimaan ditetapkan dalam Peraturan Visa.
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Visa Indonesia memberikan suatu lisensi yang bersifat non-eksklusif dan tidak dapat dipindahtangankan
kepada Klien (tunduk pada Peraturan Visa yang berlaku dari waktu ke waktu) untuk menggunakan merek
berlisensi sehubungan dengan Program yang Disetujui di negara-negara yang disetujui. Visa Indonesia
dapat menambahkan merek berlisensi, mengurangi merek berlisensi, atau dengan cara lain mengubah
merek berlisensi untuk program manapun yang disetujui dengan cara mengubah peraturan Visa atau dengan
memberitahu Perseroan.
“Program yang Disetujui” adalah partisipasi Perseroan dalam beberapa program layanan finansial
internasional tertentu.
“Peraturan Visa” adalah Peraturan Inti Visa dan Peraturan Prociuk dan Layanan Visa (dahulu disebut
Peraturan Operasional Internasional Visa), (secara bersama-sama dengan Anggaran Rumah Tangga dan
segala persyaratan lain yang berlaku untuk keikutsertaan dalam Jaringan Visa).
“Jaringan Visa” adalah jaringan pembayaran Grup Visa.
“Grup Visa” adalah kelompok perusahaan Visa Inc.
Ongkos Jasa dan Royalti
Perseroan akan membayar Visa Indonesia segala ongkos jasa, royalti, dan biaya serta ongkos lainnya yang
berlaku atas operasinya, dan sebagaimana ditetapkan pada jadual pembayaran yang dipublikasikan dari
waktu ke waktu oleh Visa Indonesia, dan jumlah tersebut akan diberitahukan oleh Visa Indonesia kepada
Perseroan.
Jangka Waktu
Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian (atau tanggal 11 Mei 2020)
(“Tanggal Berlaku”), dan akan terus berlaku selama 5 tahun sejak Tanggal Berlaku, setelah masa tersebut,
Perjanjian ini akan secara otomatis diperpanjang, kecuali minimal 180 hari sebelum berakhirnya masa
berlaku, Perseroan memberitahukan secara tertulis kepada Visa Indonesia mengenai keinginannya untuk
mengakhiri perjanjian pada akhir masa berlaku.
Pembatasan Yang Menghalangi Transaksi PUT II
Tidak ada.
8. Perjanjian Jasa Klien tanggal 11 Mei 202. antara Perseroan dan PT Visa Worldwide Indonesia
Para Pihak
a. Perseroan; dan
b. PT Visa Worldwide Indonesia (“Visa Indonesia”).
Perseroan dan Visa Indonesia secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak” dan secara sendirisendiri sebagai “Pihak”.
Ruang Lingkup
Para Pihak akan menyediakan jasa pemrosesan dan jasa penunjang jaringan lainnya atas transaksitransaksi domestik kepada Perseroan di Indonesia sehubungan dengan partisipasi Perseroan dalam jaringan
pembayaran milik grup perusahaan Visa Inc. (“Grup Visa”) (“Jasa-Jasa Domestik”).
Biaya Jasa
Perseroan akan membayar Visa Indonesia biaya-biaya jasa serta biaya dan ongkos lainnya sebagaimana
berlaku terhadap kegiatan operasionalnya dan sebagaimana diatur dalam lampiran harga yang
dipublikasikan dari waktu ke waktu oleh Visa Indonesia dan diberitahukan oleh Visa Indonesia secara tertulis
kepada Perseroan
Jangka Waktu
Perjanjian akan terus berlaku selama jangka waktu Perjanjian Jasa Klien dan Lisensi Merek tanggal 11 Mei
2020 antara Perseroan dan Visa Worldwide Pte. Limited untuk lisensi atas merek-merek tertentu dan
partisipasi Perseroan dalam Jaringan Visa.
“Jaringan Visa” adalah jaringan pembayaran milik Grup Visa.
Pembatasan Yang Menghalangi Transaksi PUT II
Tidak ada.
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9. Bloomberg Agreement No. 3109292 tanggal 26 Agustus 2020 dan sebagaimaan diubah dengan
Datafeed Addendum No. 25575013 tanggal 26 Agustus 2020 antara Perseroan, Antara News Agency
dan Bloomberg Finance Singapore L.P.
Para Pihak
a. Perseroan;
b. Antara News Agency (“ANA”) dan
c. Bloomberg Finance Singapore L.P. (“Bloomberg SG”).
ANA dan Bloomberg SG secara bersama-sama disebut sebagai “Penyedia Layanan”.
Perseroan dan Bloomberg SG secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak” dan secara sendirisendiri sebagai “Pihak”.
Ruang Lingkup
Pemberi Layanan setuju untuuk menyediakan Perseroan perlengkapan dan layanan yang terdiri dari hak
untuk menggunakan informasi layanan BLOOMBERG TERMINAL yang tidak ekslusif dan tidak dapat
dialihkan, data, perangkat lunak dan perlengkapan sebagaimana diatur dalam lampiran perjanjian
(“Layanan”).
Biaya Jasa
Perseroan setuju untuk melakukan pembayaran kepada Bloomberg SG atas biaya dan imbalan
sebagaimana diatur dalam masing-masing lampiran dari perjanjian (berikut dengan pajak yang berlaku
terhadap Layanan).
Jangka Waktu
Perjanjian berlaku sejak tanggal perjanjian disetujui oleh Bloomberg SG sampai dengan tanggal tahun ke-2
terhitung sejak Layanan pertama kali disediakan kepada Perseroan.
Pembatasan Yang Menghalangi Transaksi PUT II
Tidak ada.
C. Perjanjian Kredit
1. Perjanjian Kredit No. S.2020.002/PK/VII-LEGAL/JAGO antara Perseroan dengan PT Mandiri Sekuritas
tanggal 17 Juli 2020 (“Perjanjian Kredit Mandiri Sekuritas”)
Para Pihak
a.
b.

Perseroan sebagai kreditur; dan
PT Mandiri Sekuritas sebagai debitur (“Debitur”).

Perseroan dan Debitur secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak” dan secara sendiri-sendiri
sebagai “Pihak”.
Fasilitas Kredit
Jenis Fasilitas

: Fasilitas Pinjaman Promes Berjangka (“PPB”)

Tujuan Pinjaman

: Modal Kerja

Jumlah

: Rp 175.000.000.000

Jangka Waktu
12 bulan sampai dengan 17 Juli 2021.
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Hal-hal Yang Tidak Boleh Dilakukan Debitur (Negative Covenant)
Debitur wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada Bank dalam hal:
a.
b.
c.

d.
e.
f.

Menjual, menyewakan atau dengan secara apapun mengalihkan dan melepaskan hak Debitur atas
seluruh atau lebih dari 70% harta kekayaan (assets) milik Debitur (kecuali untuk transaksi sehari-hari
dari Debitur);
Bertindak sebagai penjamin (guarantor) atau memberikan indemnities atas utang perusahaan afiliasi,
subsidiari maupun perusahaan lainnya (kecuali dalam kegiatan usaha sehari-hari Debitur);
Terjadi perubahan dalam susunan pengurus Debitur dan atas permintaan Perseroan, wajib
menyerahkan salinan akta-akta mengenai setiap pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi
dan Dewan Komisaris dari Debitur, selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah permintaan Perseroan
tersebut diterima oleh Debitur;
Terjadi perubahan material dalam sifat dan luas lingkup usaha Debitur;
Perubahan anggaran dasar, apabila dilakukan perubahan berupa apapun terhadap anggaran dasar
Debitur; dan
Perubahan pemegang saham, direksi dan/atau komisaris, apabila diadakan perubahan terhadap
susunan pemegang saham, direksi dan/atau komisaris Debitur.

Jaminan
Untuk menjamin pembayaran semua jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar Debitur kepada
Perseroan, maka Debitur menyerahkan kepada Perseroan surat sanggup bayar.
2. Perjanjian Kredit No. S.2020//PK/VIII-LEGAL/JAGO antara Perseroan dengan PT BFI Finance
Indonesia Tbk tanggal 6 Agustus 2020 (“Perjanjian Kredit BFI Finance Indonesia”)
Para Pihak
a. Perseroan sebagai kreditur; dan
b. PT BFI Finance Indonesia Tbk sebagai debitur (“Debitur”).
Perseroan dan Debitur secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak” dan secara sendiri-sendiri
sebagai “Pihak”.
Fasilitas Kredit
Jenis Fasilitas

: Fasilitas Pinjaman Promes Berjangka (“PPB”)

Tujuan Pinjaman

: Modal Kerja

Jumlah

: Rp 150.000.000.000

Jangka Waktu
12 bulan sampai dengan 6 Agustus 2021.
Hal-hal Yang Tidak Boleh Dilakukan Debitur (Negative Covenant)
Debitur wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada Bank dalam hal:
a.
b.
c.

d.
e.

Menjual, menyewakan atau dengan secara apapun mengalihkan dan melepaskan hak Debitur atas
seluruh atau sebagian besar (substantial part) harta kekayaan (assets) milik Debitur (kecuali untuk
mendukung pendanaan dalam rangka transaksi sehari-hari dari Debitur);
Bertindak sebagai penjamin (guarantor) atau memberikan indemnities atas utang perusahaan afiliasi,
subsidiari maupun perusahaan lainnya (kecuali dalam rangka pendanaan untuk mendukung kegiatan
usaha sehari-hari Debitur);
Terjadi perubahan dalam susunan pengurus Debitur dan atas permintaan Perseroan, wajib
menyerahkan salinan akta-akta mengenai setiap pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi
dan Dewan Komisaris dari Debitur, selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah permintaan Perseroan
tersebut diterima oleh Debitur;
Terjadi perubahan material dalam sifat dan luas lingkup usaha Debitur;
Perubahan anggaran dasar, apabila dilakukan perubahan berupa apapun terhadap anggaran dasar
Debitur; dan
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f.

Perubahan pemegang saham, direksi dan/atau komisaris, apabila diadakan perubahan terhadap
susunan pemegang saham, direksi dan/atau komisaris Debitur.

Jaminan
Untuk menjamin pembayaran semua jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar Debitur kepada
Perseroan, maka Debitur menyerahkan kepada Perseroan surat sanggup bayar.
3. Perjanjian Kredit No. KPO/157/B/110520/P0 antara Perseroan dengan PT Trimegah Sekuritas
Indonesia Tbk tanggal 11 Mei 2020 sebagaimana diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No.
S.2020.005/PK/VIII-LEGAL/JAGO tanggal 5 Agustus 2020 (“Perjanjian Kredit Trimegah Sekuritas
Indonesia”)
Para Pihak
a. Perseroan sebagai kreditur; dan
b. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai debitur (“Debitur”).
Perseroan dan Debitur secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak” dan secara sendiri-sendiri
sebagai “Pihak”.
Fasilitas Kredit
Jenis Fasilitas

: Fasilitas Pinjaman Promes Berjangka (“PPB”)

Tujuan Pinjaman

: Modal Kerja

Jumlah

: Rp 100.000.000.000

Jangka Waktu
12 bulan sampai dengan 11 Mei 2021.
Hal-hal Yang Tidak Boleh Dilakukan Debitur (Negative Covenant)
Debitur wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada Bank dalam hal:
a.
b.
c.

d.
e.
f.

Menjual, menyewakan atau dengan secara apapun mengalihkan dan melepaskan hak Debitur atas
seluruh atau sebagian besar (substantial part) harta kekayaan (assets) milik Debitur (kecuali untuk
transaksi sehari-hari dari Debitur);
Bertindak sebagai penjamin (guarantor) atau memberikan indemnities atas utang perusahaan afiliasi,
subsidiari maupun perusahaan lainnya (kecuali dalam kegiatan usaha sehari-hari Debitur);
Terjadi perubahan dalam susunan pengurus Debitur dan atas permintaan Perseroan, wajib
menyerahkan Salinan akta-akta mengenai setiap pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi
dan Dewan Komisaris dari Debitur, selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah permintaan Perseroan
tersebut diterima oleh Debitur;
Terjadi perubahan material dalam sifat dan luas lingkup usaha Debitur;
Perubahan anggaran dasar, apabila dilakukan perubahan berupa apapun terhadap anggaran dasar
Debitur; dan
Perubahan pemegang saham, direksi dan/atau komisaris, apabila diadakan perubahan terhadap
susunan pemegang saham, direksi dan/atau komisaris Debitur.

Jaminan
Untuk menjamin pembayaran semua jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar Debitur kepada
Perseroan, maka Debitur menyerahkan kepada Perseroan surat sanggup bayar.
14. Perkara Material Yang Dihadapi Oleh Perseroan
Perseroan
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar
pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase
baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang
termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah
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perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi
somasi, yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha
Perseroan serta rencana PMHMETD II ini.
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara
maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan
dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi
pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang
berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan,
atau tidak sedang menghadapi somasi, yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan
dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.
15. Aset Tetap
Pada tanggal 30 September 2020, Perseroan memiliki rincian aset tetap pemilikan langsung berupa tanah, gedung,
inventaris, mesin kantor dan kendaraan bermotor dengan nilai buku sebesar Rp 79.544 juta dan aset hak guna berupa
gedung, inventaris, dan kendaraan bermotor dengan nilai buku sebesar Rp 73.122 juta. Total nilai buku aset tetap pada
tanggal 30 September 2020 adalah Rp 152.656 juta.
Seluruh jenis aset tetap yang dimiliki Perseroan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan baik di kantor
pusat maupun di kantor cabang. Aset hak guna merupakan aset yang dibukukan berdasarkan PSAK 73 efektif mulai 1
Januari 2020.
Perseroan memiliki 3 (tiga) bidang tanah atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (“SHGB”) dengan rincian sebagai berikut:
No.
1.

Jenis, Nomor, Penerbit, dan
Tanggal Sertifikat
SHGB No. 1/Margasuka, diterbitkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kepala Kantor Pertanahan Kota
Bandung tanggal 8 Februari 2000

Luas
Tanah
(m2)
137

Tanggal
Berakhirnya
Hak
2 Februari
2030

Keterangan
SHGB ini belum dilakukan ganti nama dari “PT Bank
Artos Indonesia” menjadi “PT Bank Jago Tbk”.
SHGB ini tidak sedang dibebankan dengan bentuk
jaminan apapun kepada pihak ketiga.
Tanah milik Perseroan yang tercermin dalam SHGB ini
diperuntukan sebagai Kantor Cabang Pembantu Kopo.
Akan tetapi, sehubungan dengan pemberlakuan Adaptasi
Kebiasaan Baru (AKB) di provinsi Jawa Barat
dikarenakan kasus COVID-19, maka Kantor Cabang
Pembantu Kopo tidak beroperasi untuk periode 1 Januari
2021 sampai dengan 31 Maret 2021 berdasarkan Surat
Perseroan No. S.628/JAGO/XII/2020 tanggal 8
Desember 2020 kepada OJK.

2.

SHGB No. 8709/Kelapa Gading
Barat, diterbitkan oleh Kepala
Kantor
Pertanahan
Kota
Administrasi Jakarta Utara tanggal
23 Januari 2023

85

22 Januari
2033

SHGB ini belum dilakukan ganti nama dari “PT Bank
Artos Indonesia” menjadi “PT Bank Jago Tbk”.
SHGB ini tidak sedang dibebankan dengan bentuk
jaminan apapun kepada pihak ketiga.
Tanah milik Perseroan yang tercermin dalam SHGB ini
diperuntukan sebagai Kantor Cabang Pembantu Kelapa
Gading.

3.

SHGB No. 03684/Lengkong Wetan,
diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Tangerang
tanggal 20 Juli 2004

93

15 Juli 2027

SHGB ini belum dilakukan ganti nama dari “PT Bank
Artos Indonesia” menjadi “PT Bank Jago Tbk”.
SHGB ini tidak sedang dibebankan dengan bentuk
jaminan apapun kepada pihak ketiga.
Tanah milik Perseroan yang tercermin dalam SHGB ini
diperuntukan sebagai Kantor Cabang Pembantu BSD.

65

16. Asuransi
Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengasuransikan seluruh harta dan kekayaan material
Perseroan berupa bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah-tanah yang dimiliki oleh Perseroan dengan rincian
sebagai berikut:
Jenis
Asuransi

Nama
Tertanggung

Property All
Risk Insurance

PT
Bank
Jago Tbk

02010921000579

Polis Standar
Asuransi
Gempa Bumi
Indonesia

PT
Bank
Jago Tbk

02010521000092

Property All
Risk Insurance

PT
Bank
Jago Tbk

36010920005484

Polis

Obyek
Pertanggungan

Jumlah
Pertanggungan

Bangunan kantor
yang berlokasi di
Gedung
Bank
Jago, Jl. Gatot
Subroto No. 10,
Kel. Malabar, Kec.
Lengkong,
Bandung
Bangunan kantor
yang berlokasi di
Gedung
Bank
Jago, Jl. Gatot
Subroto No. 10,
Kel. Malabar, Kec.
Lengkong,
Bandung
Bangunan kantor
termasuk seluruh
fasilitas
dan
seluruh aktivitas
lain yang dilakukan
di dalam bangunan
tersebut
serta
pekerjaan lainnya
yang berlokasi di
Kompleks
Kopo
Mas Regensi 9 G
Jl. Kopo No. 618,
Bandung 40225

Total
Nilai
Pertanggungan:
Rp
8.381.000.000

Perusahaan
Asuransi/Penan
ggung
PT Asuransi Multi
Artha Guna Tbk

Masa
Pertanggungan

Banker’s
Clause

20 Januari 2021
– 20 Januari
2022

-

Total
Nilai
Pertanggungan:
Rp
5.220.000.000

PT Asuransi Multi
Artha Guna Tbk

20 Januari 2021
– 20 Januari
2022

-

Total
Nilai
Pertanggungan:
Building:
Rp
1.000.000.000
Office Inventory:
Rp. 300.000.000

PT Asuransi Multi
Artha Guna Tbk

1 Juni 2020 1
Juni 2021

-

17. Teknologi Informasi
Perseroan sangat menyadari peran strategis teknologi Informasi (IT) untuk mencapai visi dan misi Perseroan dalam
memenuhi ketentuan regulator, kebutuhan pelaporan kepada stake holder, pengembangan produk serta peningkatan
layanan untuk nasabah, menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam industri perbankan. Dengan teknologi tersebut
akurasi data menjadi penting dalam proses pengambilan keputusan manajemen dan lebih cepat sebagai salah satu andalan
bank dalam melayani nasabah. Perseroan didukung oleh unit kerja IT dan vendor IT yang handal untuk terus
mengembangkan penerapan teknologi terkini sesuai kebutuhan dan untuk menjawab tantangan bisnis perbankan yang
semakin komplek.
Perkembangan Teknologi Sistem Informasi sejalan dengan perkembangan ketentuan / regulasi dan tuntutan pasar, selain
CBS Wincore, Perseroan juga telah mengimplementasikan core banking system untuk digital banking yang berbasis cloud.
Keikutsertaan Perseroan sebagai anggota jaringan ATM Bersama dan Alto telah memberikan kemudahan dan kenyamanan
bagi nasabah dalam bertransaksi melalui 20.000 jaringan ATM Bersama dan Alto yang tersebar di seluruh Indonesia. Jenis
transaksi yang dapat dilakukan melalui jaringan ATM Bersama dan Alto antara lain: penarikan tunai, kiriman uang / transfer
antar bank anggota, pembayaran tagihan PLN, Telepon dan pembayaran kartu kredit.
Tujuan penyediaan Teknologi Sistem Informasi yang baik sebagai komitmen manajemen memberikan rasa aman dan
nyaman kepada setiap nasabah atau masyarakat yang akan mempergunakan jasa dan bertransaksi dengan Perseroan.
18. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR)
Komitmen Perseroan sebagai perusahaan terbuka dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate
Responsibility (CR) merupakan bentuk kepedulian dan kontribusi terhadap masyarakat dan pelestarian lingkungan. Program
dan kegiatan CSR Perseroan juga menjadi wujud nyata komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan
ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan
sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya Sejalan dengan pelaksanaan Peraturan OJK
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No.51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan,
Emiten dan Perusahaan Publik.
Sepanjang tahun 2020, Direksi telah menjalankan program dan kegiatan CSR dalam bentuk edukasi literasi keuangan pada
masyarakat. Dengan mempertimbangkan dan memperhatikan situasi terkait pandemi Covid-19, Perseroan akan melakukan
rencana kegiatan literasi keuangan melalui tatap muka dan/atau melalui platform komunikasi online seperti aplikasi Zoom
Meeting dan sejenisnya, yang bekerja sama dengan pihak eksternal.
19. Good Corporate Governance (GCG)
Perseroan menyadari bahwa Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan salah satu komponen utama yang penting
dalam rangka meningkatkan kinerja Perseroan, melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan, dan meningkatkan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.
Perseroan mengacu kepada 3 (tiga) aspek penerapan Tata Kelola yaitu Governance Structure, Governance Process, dan
Governance Outcome. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi fokus sekaligus komitmen Perseroan dalam mewujudkan
Tata Kelola Perusahaan yang baik dan memberikan nilai bagi seluruh Pemangku Kepentingan Perseroan. Governance
structure, berkaitan dengan kecukupan struktur dan infrastruktur GCG yang bertujuan agar proses penerapan prinsip Tata
Kelola yang baik menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan (stakeholders). Sedangkan
pada aspek governance process, Perseroan menjalankan prosedur dan mekanisme yang terstruktur dan sistematis guna
menghasilkan outcome kebijakan yang memenuhi prinsip Tata Kelola.
Melalui peran aktif dan dukungan penuh Dewan Komisaris dan Direksi, Perseroan memastikan penerapan prinsip-prinsip
GCG pada setiap aspek bisnis dan pada semua jajaran organisasi, yang diwujudkan dalam berbagai aspek di antaranya
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite
Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan efektivitas pelaksanaan GCG; penerapan fungsi kepatuhan dan
manajemen risiko; rencana strategis perusahaan; serta berbagai keterbukaan informasi yang menyangkut kegiatan dan
keuangan Perseroan. Keseluruhan komitmen pelaksanaan governance structure dan governance process yang efektif
bertujuan untuk menghasilkan governance outcome yang memuaskan di tengah tantangan perekonominan serta
keberlangsungan bisnis Perseroan dalam jangka panjang yang sejalan dengan harapan para Pemangku Kepentingan.
Lebih lanjut, Perseroanakan terus berkomitmen untuk melakukan akselerasi kinerja, meningkatkan nilai, serta
mempertahankan reputasi dengan mengokohkan komitmen untuk kesempurnaan layanan perbankan dan kepuasan
nasabah, Pemangku Kepentingan serta komunitas melalui implementasi GCG yang selaras dengan nilai-nilai Perseroan.
Sepanjang tahun, Perseroan berupaya untuk mewujudkan hal – hal yang dibutuhkan untuk terus bertumbuh salah satunya
melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan.
PEDOMAN DAN KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
Perseroan menerapkan kebijakan Tata Kelola Perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) yang berlandaskan
pada peraturan dan ketentuan otoritas sebagai berikut:
1.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/ POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata
Kelola bagi Bank Umum;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan
Tata Kelola bagi Bank Umum;
3. POJK No. 29/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia Menuju Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik yang Lebih Baik yang
diterbitkan oleh OJK tanggal 4 Februari 2014
5. POJK No.21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan
Terbuka;
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman
Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
7. SEOJK No.30/SEOJK.04/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau
Perusahaan Publik;
8. Anggaran Dasar Bank dan Keputusan RUPS;
9. Keputusan Dewan Komisaris dan/ atau Direksi; serta
10. Peraturan internal Bank.
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Komitmen Perusahaan atas Tata Kelola Perusahaan yang baik dituangkan dalam Visi, Misi, Nilai-nilai Dasar (Core Values),
Kode Etik, Kebijakan Pokok Perusahaan serta best practices Tata Kelola Perusahaan, Piagam dan Pedoman Kerja hingga
Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System). Komitmen tersebut dikomunikasikan kepada seluruh elemen dan
tingkatan dalam organisasi Bank.
KEBIJAKAN GCG
Perseroan berkomitmen untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Salah satu kunci utama untuk
merealisasikan komitmen tersebut adalah penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate
Governance) secara konsisten serta menjadikannya sebagai budaya kerja yang berlaku di dalam Perseroan. Pemahaman
ini mendasari Perseroan untuk melaksanakan tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan bisnisnya demi mencapai tujuan
bisnis jangka panjang yang berkesinambungan. Melalui peran aktif dan dukungan penuh Dewan Komisaris dan Direksi,
Perseroan memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG pada setiap aspek bisnis dan pada semua jajaran organisasi, hal
tersebut diwujudkan dalam aspek-aspek sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
Penanganan benturan kepentingan;
Penerapan fungsi kepatuhan;
Penerapan fungsi Audit Internal;
Penerapan fungsi Audit Eksternal;
Penerapan management risiko termasuk sistem pengendalian internal;
Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposures);
Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan bank, laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan pelaporan
internal; dan
11. Rencana strategis Perseroan.
Dalam menyusun kebijakan Tata Kelola Perusahaan, Perseroan sebagai perusahaan perbankan yang berbentuk perseroan
terbatas merupakan perusahaan yang highly regulated sehingga wajib mengadopsi berbagai ketentuan eksternal, antara
lain di bidang perbankan, perseroan terbatas, Peraturan OJK serta pedoman GCG. Perseroan telah melaksanakan langkah
GCG guna mengakomodir seluruh ketentuan yang berlaku, antara lain:

1. Struktur organisasi yang dibentuk Direksi sesuai dan tepat dengan Perseroan.
2. Direksi melakukan perumusan yang tepat dalam menempatkan tugas dan tanggung jawab manajemen sesuai
kualifikasi.
3. Direksi telah merumuskan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (Corporate Plan), antara lain:
•
Evaluasi terhadap Corporate Plan tahun sebelumnya,
•
Asumsi dan analisis dalam penerapan Corporate Plan tahun ini.
•
Target, kebijakan, strategi, dan program kinerja dari Corporate Plan tersebut.
4. Direksi telah menjalankan fungsi dan tugasnya dalam mengimplementasikan program pengembangan dengan mengikuti
pelatihan yang relevan.
5. Melaksanakan rapat Direksi.
PRINSIP DAN KOMITMEN GCG
Dalam menjalankan bisnis perbankan, Perseroan senantiasa berpedoman pada penerapan prinsip -prinsip GCG dalam
setiap aktivitas usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang terdiri dari Transparansi (Transparency), Akuntabilitas
(Accountability), Tanggung Jawab (Responsibility), Independensi (Independency), dan Kesetaraan (Fairness) – TARIF
terimplementasi di lingkungan bisnis Perseroan. Penerapan prinsip GCG meliputi TARIF, dengan implementasi sebagai
berikut:
1. Pengungkapan Agenda RUPST beserta penjelasan masing-masing agenda.
2. Pengungkapan hasil keputusan RUPST.
3. Action plan perbaikan penilaian GCG dan penyempurnaan Pedoman GCG menjadi prioritas utama dalam menjaga
Tingkat Kesehatan Perseroan.
4. Menjadikan GCG sebagai acuan dari seluruh kebijakan kebijakan Bank lainnya.
5. Menyelenggarakan penilaian kinerja Dewan Komisaris, Komite di tingkat Dewan Komisaris, Direksi dan Komite di tingkat
Direksi pada akhir tahun.
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6. Perseroan melakukan keterbukaan informasi termasuk Laporan Keuangan, Laporan Tahunan, realisasi penggunaan
dana hasil penawaran umum, laporan terkait obligasi dan lain-lain sesuai dengan peraturan OJK dan Bursa yang
berlaku.
Perseroan menyadari bahwa penerapan GCG tidak hanya sekedar mematuhi peraturan, tetapi lebih dari itu, Perseroan
menginternalisasikan GCG sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan organisasi yang terus menerus. Hal ini juga
disertai dengan pengembangan dan peningkatan pelaksanaan nilai-nilai dan etika Perseroan. Perseroan berkomitmen untuk
terus menghadirkan layanan berkualitas yang inovatif sekaligus kreatif kepada nasabah turut didorong oleh pengembangan
dan peningkatan implementasi kelola perusahaan yang baik. Perseroan yakin komitmen atas penerapan tata kelola yang
konsisten dan berkesinambungan akan membawa dampak positif yang pada kinerja Perseroan secara keseluruhan sebagai
berikut:
1. Sebagai organisasi, tata kelola yang baik turut membangun reputasi Perseroan di mata pemangku kepentingan.
2. Sebagai entitas usaha, implementasi tata kelola yang baik turut menyumbang pada pertumbuhan kinerja melalui
penetapan sistem dan alur kerja yang jelas.
3. Membangun reputasi dan kinerja di hadapan pemangku kepentingan baik di lingkup nasional maupun pada kancah
regional dan internasional.
ASAS - ASAS GCG
Asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran Perseroan yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas,
responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Asas ini dapat mencapai kesinambungan usaha Perseroan
dengan memperhatikan pemangku kepentingan.
 Transparansi
Transparansi (transparency) mengandung unsur pengungkapan (disclosure) dan penyediaan informasi secara tepat waktu,
memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat.
Transparansi diperlukan agar Perseroan dapat menjalankan bisnis secara objektif, profesional, dan melindungi kepentingan
konsumen.
 Akuntabilitas
Akuntabilitas (accountability) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara pertanggung jawaban.
Perseroan sebagai lembaga dan pejabat yang memiliki kewenangan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara
transparan dan akuntabel. Untuk itu Perseroan dikelola secara sehat, terukur dan profesional dengan memperhatikan
kepentingan pemegang saham, mitra, dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan
untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
 Responsibilitas
Responsibilitas mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal, prinsip
pengelolaan Perseroan yang sehat serta tanggung jawab Perseroan terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas
diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan
sebagai warga korporasi yang baik atau dikenal dengan good corporate citizen.
 Independensi
Independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektifitas dalam melaksanakan tugas dan
kewajibannya. Dalam hubungan dengan asas independensi, Perseroan dikelola secara independen agar masing-masing
organ Perseroan beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak
manapun yang dapat mempengaruhi objektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
Kewajaran dan kesetaraan (fairness) mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan
proporsinya. Dalam melaksanakan kegiatannya, Perseroan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang
saham, mitra dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak
yang bersangkutan.
Perseroan telah memiliki struktur dan kebijakan yang mendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan (Corporate
Governance Policy), Code of Conduct yaitu mendasari penyusunan hirarki Sustainably Charter yang di dalamnya terdapat
corporate governance policy, code of conduct dan lain-lain. Selain itu Perseroan telah memiliki pedoman organisasi
perseroan dalam menjalankan tugasnya antara lain: tata tertib Dewan Komisaris, tata tertib Direksi, charter komite di level
Dewan Komisaris serta Surat Keputusan komite di level Direksi.
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Perseroan telah menyusun arsitektur kebijakan dan prosedur yang merupakan tatanan yang menggambarkan hirarki dan
pengelompokan kebijakan dan prosedur. Arsitektur tersebut mendukung penerapan tata kelola perusahaan secara
konsisten dan dipublikasi dalam portal internal sebagai pedoman dalam menyusun prosedur dan kebijkan tertulis yang
berkaitan dengan seluruh aktivitas Perseroan.
Kebijakan dan prosedur tersebut senantiasa dikaji untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan bisnis serta
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sosialisasi dan Evaluasi
Untuk menjamin terlaksananya implementasi GCG, telah dilakukan sosialisasi tidak hanya terkait dengan prinsip-prinsip
GCG, namun termasuk sosialisasi terhadap budaya perusahaan, inisiatif strategis dan kebijakan. Sedangkan dalam rangka
memperkuat implementasi GCG, Perseroan melakukan evaluasi. Tujuan dari sosialisasi dan evaluasi tersebut adalah agar
seluruh jajaran Perseroan dapat memahami dan melaksanakan visi, misi dan strategi serta prinsip-prinsip GCG dimaksud
dengan pemahaman dan standar yang sama di seluruh jajaran Perseroan.
PEDOMAN GCG
Perseroan telah memiliki pedoman dan kebijakan pelaksanaan GCG mengacu pada ketentuan yang berlaku dan digunakan
sebagai dasar kebijakan dan prosedur internal Perseroan, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, tugas dan
tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi dan Komite-Komite.
B. KEGIATAN USAHA
1.

Umum

Perseroan memasuki industri perbankan Indonesia sejak tanggal 14 Desember 1992. Pada bulan Desember 2019, Bank
diakuisisi oleh Pemegang Saham Pengendali baru yang ingin menjadikan Perseroan sebagai platform untuk bank berbasis
Teknologi (Tech-based Bank) yang fokus pada segmen menengah dan bawah (middle & mass market) dengan melayani
nasabah UKM (SME) dan Ritel (Consumer) secara konvensional maupun syariah dengan bekerja sama dengan pelaku
ekosistem digital (digital ecosystem players).
Perseroan mempunyai visi menjadi salah satu bank terkuat di Indonesia, siap untuk perekonomian digital yang (1)
memenuhi kebutuhan nasabah menengah dan mass market, (2) tertanam dalam suatu ekosistem, dan (3) menggunakan
teknologi. Perseroan mempunyai misi meningkatkan kesempatan tumbuh berjuta insan melalui solusi finansial digital yang
berfokus pada kehidupan.
Perseroan memiliki 7 jaringan kantor yang berlokasi di Jakarta, Bandung dan Tangerang dengan menyediakan produk
simpanan dana nasabah dan penyaluran kredit yang dilakukan secara konvensional. Perseroan menyediakan berbagai
produk dan jasa layanan perbankan yaitu pinjaman, simpanan dan jasa kiriman uang, dan safe deposit box. Perseroan
memiliki fasilitas ATM sebanyak 5 unit yang terkoneksi dengan jaringan ATM Bersama dan ALTO.
2.

Strategi Usaha

Untuk membangun bank digital dan mencapai target pertumbuhan dan kinerja keuangan pada tahun 2021 dengan
mempertimbangkan pandemi Covid-19 berpotensi masih berlanjut hingga tahun 2021 sementara proses vaksinasi
dilakukan, manajemen Perseroan mencanangkan 5 (empat) strategi utama, yaitu:
a. Membangun platform digital banking untuk UMKM dan Syariah.
Perseroan telah mendapat persetujuan OJK untuk meluncurkan layanan aplikasi Life Finance Solution (LFS) Jago yang
ditujukan kepada nasabah Consumer pada bulan Oktober 2020 dan siap untuk diluncurkan kepada publik pada bulan
Desember 2020. Selaras dengan visi Perseroan, sebagai Tech-based Bank yang siap melayani segmen-segmen pasar
Usaha Kecil dan Menengah (UKM atau SME), Ritel (Consumer) termasuk Mass Market di Indonesia baik secara
konvesional maupun berbasis Syariah, maka pada tahun 2021 Perseroan akan membangun platform digital banking
untuk UMKM dan Syariah dengan meluncurkan aplikasi Business Finance Solution (BFS) Jago dan aplikasi LFS Syariah.
Layanan BFS akan fokus pada pengembangan solusi yang dapat membantu nasabah dalam mengelola bisnisnya secara
keseluruhan dan terintegrasi (one stop solution). Untuk dapat memenuhi kebutuhan nasabah secara optimal, selain
memberikan solusi layanan finansial yang terbaik, Perseroan juga berupaya untuk memberikan solusi layanan non
finansial yang bersifat one stop solution melalui kerja sama dengan pihak ketiga penyedia layanan.
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Perseroan telah mengajukan permohonan mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) Jago ke OJK pada bulan September
2020 dan saat ini masih dalam proses. UUS akan meluncurkan aplikasi LFS Syariah pada tahun 2021 yang merupakan
pengembangan dari aplikasi LFS Jago yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah Syariah dan prinsip Syariah dengan
fitur layanan yang sama seperti yang dimiliki dan diimplementasikan di LFS Jago konvensional.
b. Mengembangkan dan meningkatkan produk dan layanan digital banking untuk Consumer.
Sebagai kelanjutan implementasi dari visi untuk membangun digital banking untuk melayani segmen pasar menengah
(UKM dan Konsumer) dan Mass Market, Bank akan terus mengembangkan layanan Life Finance Solution (LFS) Jago
dengan memprioritaskan fokus pengembangan kepada solusi yang dapat membantu nasabah Consumer dalam
kehidupannya secara keseluruhan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan nasabah secara optimal, selain dari memberikan
solusi layanan finansial yang terbaik, Perseroan juga berupaya untuk memberikan pengalaman beraktivitas yang lebih
efisien melalui kerja sama dengan ekosistem digital.
Fitur aplikasi LFS akan terus ditingkatkan dan diselaraskan perubahan kebutuhan nasabah. Fitur-fitur baru yang akan
dikembangkan antara lain adalah: (1) Manajemen Keuangan Pribadi atau PFM (Personal Finance Management) dengan
memberikan kemudahan melakukan analisa pengeluaran, penganggaran dan perencanaan; (2) kredit konsumer bekerja
sama dengan mitra ekosistem dan pemberian overdraft bagi nasbah yang memenuhi kriteria; (3) menerbitkan kartu debit
GPN dan meluncurkan layanan kartu kredit; dan (4) menyediakan opsi bagi nasabah untuk menyimpan dana dalam
rekening valuta asing.
c. Meningkatkan status menjadi Bank Devisa untuk memberi layanan valuta asing bagi nasabah Consumer dan UMKM
Pada tahun 2021, Perseroan akan mengajukan perubahan status menjadi Bank Devisa untuk dapat memberikan
pelayanan transaksi valuta asing, didalam segmen yang menjadi fokus yaitu UKM dan Konsumer, sehingga konsep dasar
customer centricity yang menjadi kunci dalam pengembangan digital bank dapat dipenuhi. Layanan valuta asing akan
memenuhi beberapa kebutuhan nasabah Konsumer seperti: (1) mengirim uang antar negara, seperti dari tenaga kerja di
luar negeri maupun kepada mahasiswa yang belajar di luar negeri, (2) memiliki rekening tabungan dalam mata uang
asing, termasuk yang dihubungkan dengan kartu debit agar transaksi dapat dilakukan dalam mata uang asing tanpa
dikenakan perbedaan kurs jual beli, dan (3) Deposito Berjangka dalam mata uang asing. Sementara untuk nasabah
bisnis, selain membantu layanan transfer masuk dan keluar mata uang asing untuk kegiatan ekspor/impor nasabah
UKM/SME, Perseroan dapat juga menyediakan fasilitas trade finance sesuai kebutuhan nasabah.
d. Melakukan penyertaan (minoritas) pada beberapa mitra strategis.
Perseroan berencana untuk melaksanakan beberapa penyertaan modal di pemain ekosistem digital (khusus untuk bidang
usaha yang diperkenankan sesuai dengan UU Perbankan dan ketentuan POJK terkait penyertaan modal). Sebagai
bagian dari model bisnis digital, maka kolaborasi yang dilaksanakan dalam bentuk equity participation akan menjamin
adanya kerjasama/kolaborasi yang lebih sustainable karena dengan demikian kedua pihak akan berkembang bersama
dari nilai ekuitas sehingga tidak hanya sekedar mendapatkan manfaat dalam bentuk fee saja.
e. Membangun dan mengimplementasikan tata kelola yang baik.
Dari sisi kepatuhan dan tata kelola, akan dilakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan rating GCG menjadi sekurang
kurangnya menjadi 2 (dua) melalui berbagai rencana, termasuk diantaranya:
i. Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi sesuai dengan ketentuan dan best
practice yang berlaku, termasuk memastikan kecukupan dan pengkinian kebijakan tata kelola yang terstruktur
termasuk diantaranya penerapan budaya kepatuhan dan sistem pengendalian internal.
ii. Menerapkan pengelolaan risiko kepatuhan sebagai bagian utama dari penerapan budaya kepatuhan, termasuk
diantaranya memastikan kecukupan kebijakan dan prosedur Kepatuhan dan APU/PPT.
3.

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan menyediakan beragam produk dan jasa layanan perbankan yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi
kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, serta jasa lainnya yang mendukung aktifitas pelayanan perbankan.
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a.

Penghimpunan Dana

Perseroan melakukan aktivitas penghimpunan dana melalui jaringan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu untuk
menjangkau nasabah di wilayah-wilayah potensial. Untuk meningkatkan volume penghimpunan dana dari masyarakat,
Perseroan senantiasa melakukan inovasi produk dan jasa perbankan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah yang terus
berubah dan berkembang.
Perseroan telah meluncurkan beberapa produk guna menghimpun dana masyarakat, yaitu:
i.
Giro: Giro Jago, Giro Jago Kemitraan
ii. Tabungan: Tabungan Jago, Tabungan Jago Progresif, Tabunganku
iii. Deposito Berjangka
iv. Sertifikat Deposito.
Sejalan dengan transformasi menjadi bank berbasis teknologi, Perseroan akan meluncurkan layanan aplikasi Life Finance
Solution (LFS) Jago yang ditujukan kepada nasabah Konsumer. Melalui aplikasi ini penghimpunan dana dapat dilakukan
tanpa tergantung kepada jaringan kantor yang terbatas jumlahnya. Selain itu fitur dan produk yang ditawarkan kepada
pengguna aplikasi LFS Jago akan terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan bekerja sama dengan
berbagai mitra ekosistem.
b.

Penempatan Dana

Perseroan menjalankan fungsi intermediasi melalui penghimpunan dana nasabah yang kemudian disalurkan dalam bentuk
pemberian kredit kepada debitur perseorangan maupun badan usaha/ perusahaan. Dalam menyalurkan kredit ke sektorsektor yang dianggap mempunyai prospek yang baik, Perseroan melakukan analisa kredit yang mendalam dan proses
pengambilan keputusan melalui Komite Kredit. Di dalam penyaluran fasilitas kredit untuk segmen Usaha Kecil Menengah
(UKM) dan debitur potensial pada sektor lainnya seperti perdagangan, industri pengolahan, konstruksi dan multifinance
yang memenuhi kriteria, Sejalan dengan proses transformasi menjadi bank berbasis teknologi, Perseroan telah menjalin
kerja sama dengan berbagai mitra digital players pada ekosistem. Pelayanan kepada segmen UKM akan didukung melalui
layanan aplikasi Business Finance Solution (BFS) yang sedang dikembangkan Perseroan yang ditargetkan dapat
diluncurkan di tahun 2021. Perseroan senantiasa memperhatikan diversifikasi portofolio kredit, dilaksanakan dengan prinsip
kehati-hatian, pengelolaan risiko dan pengawasan yang berkesinambungan.
Produk kredit Perseroan yang diberikan kepada nasabahnya antara lain:
i. Kredit Modal Kerja
ii. Kredit Investasi
iii. Kredit Konsumsi
iv. Kredit Pemilikan Rumah/ Ruko
v. Kredit Pemilikan Mobil/ Sepeda Motor
vi. Kredit Multiguna
vii. Kredit Jago Sejahtera
viii. Kredit Jago Manfaat
ix. Kredit Jago Berdikari
x. Bank Garansi
c.

Jasa Perbankan Lainnya

Perseroan memberikan jasa layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui upaya peningkatan teknologi,
Penyediaan Teknologi Sistem Informasi yang baik dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada setiap nasabah atau
masyarakat yang akan mempergunakan jasa dan bertransaksi dengan Perseroan. Untuk memberikan layanan yang optimal
kepada masyarakat, Perseroan memberikan jasa dan layanan sebagai berikut:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Penukaran Mata Uang Asing
Pelayanan Antar Jemput Transaksi
Sentra pembayaran tagihan bulanan (telepon, PLN, internet dll)
Kiriman Uang/ RTGS/SKN
Tagihan Warkat Luar Kota
Tagihan Warkat dalam kota – Kliring
Bank Garansi
Fasilitas Penggajian Karyawan
Pembayaran Uang Sekolah
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x. Safe Deposit Box – SDB
xi. Jaringan ATM Bersama dan Alto
4.

Jaringan Distribusi

Sampai dengan Desember 2020, jumlah Kantor Operasional Perseroan adalah sebanyak 7 (tujuh) kantor yang tersebar
di Jakarta, Bandung dan Tangerang. Kantor-kantor operasional yang dimiliki oleh Perseroan dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
No

Kantor

1.

Kantor Pusat
Menara BTPN. Jl Dr. Ide Anak Gde
Agung Kav 5.5-5.6, Jakarta Selatan
Menara BTPN. Jl Dr. Ide Anak Gde
Agung Kav 5.5-5.6, Jakarta Selatan
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10, Kota
Bandung, Provinsi Jawa Barat.
Kompleks Rukan Artha Gading Niaga Blok C No. 12,
Kawasan Sentra Bisnis Artha Gading
Kelapa Gading Jakarta Utara 14240 Indonesia
Kompleks Kopo Mas Regensi 9 G Jl. Kopo
No. 618,
Bandung 40225 Indonesia
Komplek Rukan Golden Boulevard Blok D-1
Bumi Serpong Damai (BSD) City
Tangerang Banten 15322 Indonesia
Pusat Perdagangan Tanah Abang Bukit (Eks AURI)
Jl. KH. Fahrudin No.36
Blok E Lantai Dasar A.5 No.3-3A Tanah
Abang- Jakarta Pusat

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kantor Pusat/Cabang/
Capem/Kantor Kas
Kantor Pusat

Status

Periode Sewa

Sewa

10 April 2020 s/d 14
Juli 2025

Kantor Cabang Utama

Sewa

Kantor Cabang

Sewa

10 April 2020 s/d 14 Juli
2025
1 Desember 2020 s/d 1
Desember 2025
-

Kantor Cabang Pembantu

HGB atas nama
Perseroan

Kantor Cabang Pembantu

HGB atas nama
Perseroan

-

Kantor Cabang Pembantu

HGB atas nama
Perseroan

-

Kantor Kas

Sewa

13 Januari 2017 s/d 13
Januari 2023

Bank merencanakan untuk melakukan optimalisasi jaringan kantor di tahun 2021 untuk meningkatkan efisiensi dan selaras
dengan visi menjadi Tech-based Bank.
b.

ATM

Perseroan memiliki dan mengoperasikan 5 ATM di seluruh Indonesia dan dapat mengakses lebih dari 70.000 ATM melalui
jaringan ATM Bersama dan Alto.
Selain menarik uang tunai dari ATM, nasabah Perseroan dapat melakukan akses informasi atas rekening dan transaksi
terdahulu, melakukan transfer antar rekening, dan melakukan pembayaran tagihan di antaranya tagihan listrik, air, telepon,
telepon selular dan pembelian pulsa pra-bayar.
5.

Pemasaran

Pangsa Pasar Perseroan adalah segmen menengah dan mass market di mana sektor ini masih memiliki ruang yang sangat
luas luas dan prospektif untuk bertumbuh. Untuk menjangkau segmen segmen menengah dan mass market agar lebih
efektif dan efisien seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi bank akan mengembangkan layanan digital banking.
Dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian di tahun 2021, penyaluran kredit akan meningkat signifikan namun
tetap selektif sesuai prinsip kehati-hatian dengan menekankan pada aspek risiko, hal ini dilakukan guna menghindari
pertumbuhan yang disertai dengan potensi memburuknya kualitas kredit. Penyelesaian kredit bermasalah dilaksanakan
dengan segera dan tepat baik melalui musyawarah dan mufakat ataupun melalui proses hukum yang berlaku. Likuiditas
Perseroan dikelola dengan sangat hati-hati dan dijaga pada tingkat yang aman dan sehat, walaupun berdampak pada rasio
rentabilitas Bank. Strategi serta Kebijakan Perseroan senantiasa berpegang teguh pada Prinsip Kehati-hatian yang terukur
(Prudential Banking) didukung oleh pengelolaan Manajemen Risiko (Risk Management), pelaksanaan Tata Kelola
Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/ GCG) serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku
(Compliance).
Pemasaran produk dilakukan dalam ekosistem digital yang akan dikelola oleh dua unit bisnis, yaitu: bisnis SME Banking
dan bisnis Partnership Lending (Business Finance Solution). Bisnis SME Banking akan mengelola portofolio kredit SME
partnership melalui channelling dan juga portofolio kredit pra-akuisisi yang sebagian besar dari portofolio kredit tersebut
merupakan kredit UMK (SME tradisional) dalam bentuk kredit modal kerja dan investasi, sementara sisanya terdiri dari
kredit konsumen, KPR dan kredit payroll. Selaras dengan inisiatif bank digital, Bank akan membangun bisnis pembiayaan
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dengan fokus membangun kolaborasi ekosistem digital yang saling menguntungkan dengan para pemain digital (digital
players) yang dikelola melalui bisnis Partnership Lending (Business Finance Solution).
6. Persaingan
Dengan semakin ketatnya persaingan di sektor perbankan konvensional ditambah dengan tumbuhnya industri keuangan
lainnya, maka penetrasi pasar yang dapat dilakukan oleh Perseroan dengan pola konvensional sangat terbatas dengan
sumber daya yang dimiliki saat ini. Ketidakmampuan Perseroan dalam menghadapi kompetisi usaha dapat menurunkan
kinerja keuangan Perseroan. Untuk itu diperlukan adanya suatu terobosan besar serta perubahan bisnis model dari
konvensional ke bisnis model bank digital.
Per September 2020, Perseroan memiliki total aset sejumlah Rp 1.727 miliar dan modal inti sejumlah Rp 1.057 miliar
sehingga berada dalam kelompok bank BUKU 2 Konvensional. Kategori BUKU 2 ini terdiri dari 54 bank dengan total aset
sejumlah Rp 992,8 triliun, sehingga pangsa pasar Bank hanya 0,2% dari total aset bank BUKU 2 Konvensional (sumber:
Statistik Perbankan Indonesia, Agustus 2020).
Dari sisi pembiayaan, Perseroan akan fokus pada segmen menengah dan mass market dengan pembiayaan nasabah UKM
(SME) dan Ritel (Consumer) termasuk mass market. Untuk mendanai pembiayaan kepada segmen-segmen tersebut,
pendanaan akan difokuskan kepada segmen nasabah individu berpenghasilan tinggi (high net worth), nasabah individu
berpenghasilan menengah dan kecil serta perusahaan-perusahaan skala besar (korporasi) dan menengah.
Selain potensi pasar yang masih menjanjikan potensi pertumbuhan, terdapat tren pertumbuhan digital di Indonesia yang
memberikan kesempatan bagi Bank Jago untuk melayani segmen-segmen tersebut dengan teknologi digital. Berdasarkan
data publikasi Digital 2020 Indonesia yang disusun oleh We Are Special Ltd dan Hootsuite, pada tahun 2020, ada sekitar
175 juta pengguna aktif internet di Indonesia, naik 25 juta pengguna dari tahun 2019. Jumlah nomor telepon seluler
mencapai 338 juta yang sebagian besar (lebih dari 90%) merupakan pengguna pra-bayar. Berdasarkan survei, 70% dari
penduduk dewasa menggunakan smartphone dan sekitar 61% dari pengguna internet menggunakan layanan mobile
banking. Penetrasi pengguna internet Indonesia yang baru sekitar 64% dari jumlah penduduk masih berpeluang terus
meningkat, sebagai perbandingan tingkat penetrasi pengguna internet negara tetangga seperti Singapura, Thailand dan
Malaysia telah mencapai 75% atau lebih dari jumlah penduduknya.
Internet yang memberikan akses digital menyebabkan perubahan pada kehidupan dan cara berhubungan secara sosial, hal
ini dapat dilihat dari peningkatan penggunaan media sosial, berbelanja dan transportasi secara online, pembayaran digital
yang semuanya dapat dengan mudah diakses melalui aplikasi pada smartphone yang dimiliki. Agar dapat melayani
nasabah digitally-savvy ini maka Perseroan akan berperan dalam ekosistem digital ini dengan menawarkan fitur layanan
keuangan maupun lifestyle dengan menyediakan antarmuka pemrograman aplikasi (application programming interface
disingkat API) yang terbuka.
Dengan adanya potensi pasar yang masih sangat besar serta tren pertumbuhan digital di Indonesia, pengembangan bisnis
keuangan berbasis teknologi digital diharapkan dapat membantu Perseroan untuk meningkatkan pangsa pasar serta
meningkatkan profitabilitas Perseroan.
7.

Prinsip Perbankan yang Sehat

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

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

Perseroan harus memenuhi ketentuan kecukupan modal minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana terakhir diubah dengan
Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank
Umum. Perseroan disyaratkan untuk memelihara rasio kecukupan modal minimum terhadap aset tertimbang menurut risiko
sesuai dengan peringkat profil risiko dari Perseroan.
Tabel berikut ini menyajikan ringkasan rasio kecukupan modal minimum (CAR) Perseroan pada tanggal 30 September
2020, 31 Desember 2019 dan 2018, yang dihitung berdasarkan ketentuan OJK:
30 September
2020
133,00%
12,77%

Keterangan
Rasio kecukupan modal (CAR)
Aset Tetap terhadap modal
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31 Desember
2019
2018
148,28%
18,62%
10,43%
59,86%

Berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 dan POJK Nomor 34/POJK.03/2016 tanggal 22
September 2016 tentang Perubahan atas POJK Nomor 11/POJK.03/2016, Perseroan wajib menyediakan modal minimum
sesuai dengan peringkat profil risiko. Penyediaan modal mínimum sesuai dengan peringkat profil risiko adalah:
a. 8% (delapan persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu);
b. 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko
peringkat 2 (dua);
c. 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko
peringkat 3 (tiga);
d. 11% (sebelas persen) sampai dengan kurang dari 14% (empat belas persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil
risiko peringkat 4 (empat) atau 5 (lima).
b.

Kualitas Aset

Kualitas aset Perseroan pada tanggal 30 September 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 dinilai berdasarkan rasio sebagai
berikut:
Keterangan
Aset produktif dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan
aset non produktif
Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif
Rasio kredit bermasalah terhadap kredit yang diberikan - kotor
Rasio kredit bermasalah terhadap kredit yang diberikan - neto
Aset produktif bermasalah

30 September
2020

31 Desember
2019
2018

2,18%

1,99%

9,56%

2,54%
0,37%
0,00%
2,18%

2,80%
2,05%
0,05%
1,99%

1,85%
6,17%
5,15%
4,91%

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

Rentabilitas Perseroan

Tabel di bawah ini menunjukkan Imbal Hasil Aset (Return on Assets), Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity), Marjin
Pendapatan Bunga Bersih (NIM), dan Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Perseroan
pada tanggal-tanggal 30 September 2020, 31 Desember 2019 dan 2018, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggaltanggal tersebut:
Keterangan
Imbal hasil aset (ROA)
Imbal hasil ekuitas (ROE)
Marjin pendapatan bunga bersih (NIM)
Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)

d.

30 September
2020
-8,95%
-13,59%
4,37%
239,91%

31 Desember
2019
2018
-15,89%
-2,76%
-89,03
-19,61%
2,05%
4,84%
258,09%
127,00%

Likuiditas Perseroan

Tabel dibawah ini menunjukkan rasio Jumlah Kredit yang Diberikan terhadap Jumlah Simpanan Nasabah (LDR) Perseroan
pada tanggal 30 September 2020, 31 Desember 2019 dan 2018:

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

30 September
2020
157,69%

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
2019
2018
52,80%
76,74%

Rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas dalam industri perbankan adalah rasio jumlah kredit yang diberikan
terhadap jumlah simpanan nasabah (LDR). Rasio jumlah kredit yang diberikan terhadap jumlah simpanan nasabah (LDR)
selama periode 2018 hingga 2020 meningkat karena Bank belum mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada
pencairan kredit namun sebaliknya Bank masih berusaha untuk memperbaiki marjin usaha dengan melepaskan simpanan
nasabah mahal. Perseroan meningkatkan volume penyaluran kredit dan pembiayaan ke sektor riil serta untuk memperoleh
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imbal hasil yang lebih kompetitif. Di dalam pengelolaan likuiditas Perseroan mengacu pada ketentuan dan kebijakan yang
berlaku sehingga likuiditas Perseroan sesuai dan memenuhi ketentuan Bank Indonesia.
Kepatuhan
Tabel di bawah ini menunjukkan rasio yang menggambarkan kepatuhan Perseroan pada tanggal-tanggal 30 September
2020, 31 Desember 2019 dan 2018, terhadap ketentuan yang berlaku:
Keterangan

30 September 2020

Persentase pelanggaran BMPK
Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah:
- GWM
- Penyangga Likuiditas Makroprudensial (dahulu GWM Sekunder)

0,00%
3,62%
82.08%

31 Desember
2019
2018
0,00%
0,00%
6,14%
107,63%

6,62%
5,91%

Indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan Perseroan dalam industri perbankan adalah
pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM). Berdasarkan ketentuan BI, GWM yang harus dipelihara oleh Perseroan adalah
sebagai berikut:
Keterangan

31 Desember
2019
2018

30 September 2020

GWM Konvensional Rupiah
- GWM
- Penyangga Likuiditas Makroprudensial (dahulu GWM
Sekunder)

3,50%
6,00%

6,00%
6,00%

6,50%
4,00%

Untuk menghindari kredit yang terpusat kepada satu kelompok peminjam tertentu, serta untuk menghindari risiko yang akan
timbul, BI melakukan pembatasan persentase pemberian kredit kepada satu pihak atau kelompok terhadap jumlah modal
yang dimiliki bank yang disebut dengan BMPK.
Dalam laporan BMPK pada tanggal 30 September 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 kepada Bank Indonesia tidak
terdapat pelanggaran BMPK kepada pihak terkait dan pihak tidak terkait.
Bank senantiasa mematuhi semua ketentuan Perbankan yang ditetapkan BI sehingga tidak terdapat pelanggaran.
8.

Fungsi Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dibentuk secara tersendiri, independen terhadap satuan kerja operasional dan bebas dari
pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan.
Satuan kerja Kepatuhan dibentuk di kantor pusat Perseroan, namun cakupannya meliputi seluruh jaringan kantor dan unit
kerja yang ada pada Perseroan.
Tugas dan Tanggung Jawab
SKK berfungsi untuk membantu Direktur Kepatuhan dalam mengelola secara efektif risiko kepatuhan yang dihadapi oleh
Perseroan, mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan
serta melakukan pemantauan terhadap pemenuhan komitmen yang telah dibuat kepada otoritas yang berwenang.
9.

Hak Kekayaan Intelektual

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia No.
JID2020000820 dan No. JID2020000817 keduanya diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual pada
tanggal 7 Januari 2020, Perseroan sedang dalam proses pendaftaran atas logo Perseroan pada Direktorat Jenderal Hak
Atas Kekayaan Intelektual.
C. KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA
KONDISI MAKRO EKONOMI INDONESIA
Menjelang akhir November 2020, kasus positif pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia yang merebak sejak bulan
Februari 2020 telah mendekati hampir 500.000 kasus terkonfirmasi dengan tingkat mortalitas sebesar 3,2% yang masih
relatif lebih tinggi daripada rata-rata tingkat mortalitas global berdasarkan data WHO yang sebesar 2,4%. Pandemi yang
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ditanggapi dengan melakukan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) secara selektif menyebabkan laju pertumbuhan
ekonomi Indonesia mengalami perlambatan ke sebesar -5,32% (yoy) pada akhir triwulan II 2020 dan menjadi lebih baik ke 3,49% (yoy) pada akhir triwulan II 2020 dibandingkan pertumbuhan sebesar 5,02% (yoy) pra Covid-19 pada akhir tahun
2019.
Dengan pertumbuhan negatif selama dua triwulan secara berturut-turut tersebut, maka ekonomi Indonesia telah memasuki
masa resesi. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi dapat kembali meningkat ke kisaran -1,7% hingga -0,6%%
(yoy) pada akhir tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 diperkirakan akan membaik karena pandemi akan dapat
secara bertahap diatasi dengan adanya vaksin Covid-19 sudah dapat digunakan bagi masyarakat luas secara bertahap.
Pemerintah memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh dalam rentang 4,5% hingga 5,5% pada 2021 yang ditopang oleh
peningkatan konsumsi domestik dan investasi.
Tingkat inflasi per akhir November 2020 terus terjaga rendah sebesar 1,59% (yoy) atau 1,23% (ytd) yang menunjukkan
daya beli masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah masih belum pulih, sementara yang berpenghasilan menengah
ke atas menahan konsumsi karena terbatasnya kegiatan sosial. Bank Indonesia memprakirakan inflasi 2020 lebih rendah
dari batas bawah target inflasi yaitu 2% dan akan kembali ke sasarannya sebesar 3,0% ± 1% pada 2021.
Menanggapi perlambatan ekonomi yang semula disebabkan karena penurunan volume perdagangan yang kemudian
diperparah oleh wabah Covid-19, sejalan dengan kebijakan the Fed yang tetap menjaga suku bunga Fed Rate rendah
menjadi 0% sejak bulan Maret, dan tingkat inflasi yang realisasinya lebih rendah daripada batas bawah target inflasi, Bank
Indonesia juga terus melanjutkan kebijakan melonggarkan kebijakan moneter dengan menurunkan kembali suku bunga
acuan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI 7-day RR Rate) di bulan November 2020 untuk kali kelima sehingga turun menjadi
3,75% dari sebesar 5,0% per Desember 2019. Diperkirakan kebijakan moneter quantitave easing ini masih akan berlanjut
dalam beberapa tahun ke depan, dengan demikian suku bunga acuan tidak akan banyak bergerak.
PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN DALAM NEGERI
Kinerja sektor perbankan sampai dengan bulan September 2020 masih cukup stabil dengan pertumbuhan kredit tumbuh
0,12% (yoy), pertumbuhan DPK mencapai 12,88% (yoy), rasio kecukupan modal (CAR) di 23,41% dan rasio kredit
bermasalah (NPL) sebesar 3,15%. OJK memprakirakan pertumbuhan kredit di tahun 2021 akan tumbuh di kisaran 5% - 6%,
sementara pertumbuhan dana pihak ketiga pada periode yang sama diperkirakan sebesar 9% - 11%. Dalam rangka
antisipasi menjaga stabilitas sektor keuangan Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan terutama melakukan
quantitative easing dengan menurunkan suku bunga benchmark seperti disebutkan di atas, menurunkan GWM valas dan
Rupiah, melonggarkan RIM (rasio intermediasi makroprudensia), dan pelonggaran terkait kartu kredit. Sedangkan OJK telah
mengeluarkan kebijakan stimulus (POJK No. 11/POJK.03/2020) berupa pelonggaran penilaian kualitas kredit dan
pembiayaan hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit dengan plafon s.d. Rp 10 miliar dan
peningkatan kualitas kredit menjadi lancar setelah direstrukturisasi tanpa melihat batasan plafon kredit dan jenis debitur.
Melalui Peraturan Pemerintah tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dikeluarkan pada bulan Mei 2020,
Pemerintah menetapkan empat opsi kebijakan dalam program pemulihan ekonomi nasional dengan menyuntikkan
penyertaan modal negara (PMN), penempatan dana, investasi pemerintah, serta melakukan program penjaminan. Opsi
penempatan dana berupa stimulus senilai hampir Rp 70 triliun untuk subsidi bunga kredit bagi UMKM dan pelaku usaha
ultra mikro dan pinjaman likuiditas kepada bank jangkar untuk mendukung program restrukturisasi dan pemberian kredit
modal kerja bagi sektor UMKM yang terdampak Covid-19.
1.

Prospek Usaha Perseroan

Dengan masuknya Pemegang Saham Pengendali baru, Perseroan telah melakukan transfromasi untuk menjadi Tech-based
Bank yang fokus pada segmen menengah dan mass market dengan melayani nasabah Usaha Kecil dan Menengah (UKM
atau SME) dan Ritel (Consumer) di Indonesia baik secara konvensional maupun berbasis syariah. Keterbatasan jaringan
kantor bukan merupakan kendala untuk pengembangan model bisnis ini, karena untuk menjangkau nasabah dan
menjalankan transaksi akan dilakukan secara digital dan dapat mencakup seluruh wilayah Indonesia. Dengan terobosan
digital ini, Perseroan ditargetkan menjadi bank yang sangat efisien tanpa memerlukan jumlah SDM dan jaringan kantor
seperti kebanyakan bank lainnya. Hal ini sejalan dengan visi yang dibawa oleh Investor, yaitu menjadi Bank sebagai salah
satu bank terkuat di Indonesia, siap untuk perekonomian digital yang: (1) memenuhi kebutuhan nasabah menengah dan
mass market, (2) tertanam dalam suatu ekosistem, dan (3) menggunakan teknologi.
Dengan modal tambahan yang dari PMHMETD II ini, Perseroan siap untuk melakukan ekspansi usaha dengan
menggunakan model bisnis digital dan ekosistem setelah membangun platform digital banking termasuk aplikasi LFS Jago
yang ditujukan untuk nasabah Konsumer di tahun 2020. Layanan yang digital banking juga akan diperluas dengan
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mengembangkan aplikasi BFS untuk nasabah UMKM dan LFS Syariah untuk nasabah UUS Jago. Perseroan
memproyeksikan akan dapat membukukan laba pada tahun 2021 meskipun tetap melakuka investasi di pengembangan
digital banking, karena ekspansi kredit dan pembiayaan syariah yang tertunda akan dapat dilakukan dengan
memperhatikan kehati-hatian di tahun 2021 karena adanya prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih baik daripada tahun
2020.
2.

Tingkat Kesehatan Bank

Self-assessment Bank untuk tingkat kesehatan Bank berdasarkan risiko (RBBR) posisi September 2020 dan posisi
Desember 2019 berada pada peringkat 2 (Sehat).
MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN,
PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI
SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI
BERJALAN, PROFITABILITAS, LUKIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN
MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL
OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG.
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IX.

EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan ekuitas Perseroan pada tanggal 30 September 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 yang diambil
dari laporan posisi keuangan pada tanggal 30 September 2020, laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dan
laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2018.
Laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan pada tanggal dan untuk tahun
yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebelum penyesuaian reklasifikasi, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi
Bambang & Rekan dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 20 Maret 2020, yang ditandatangani oleh
Sutomo, SE, Ak, MM, CPA, CA, SAS. Laporan keuangan tersebut dan laporan audit terkait tidak termasuk dalam Prospektus ini
namun terdaftar pada halaman daring Bursa Efek Indonesia dan dapat diunduh dari www.idx.com.
Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2020, telah
diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar
audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 23 November 2020, yang ditandatangani
oleh Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA. Laporan keuangan tersebut dan laporan audit terkait tidak termasuk dalam
Prospektus ini namun terdaftar pada halaman daring Bursa Efek Indonesia dan dapat diunduh dari www.idx.com. Penyesuaian
reklasifikasi yang muncul sebagai komparatif untuk laporan keuangan pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang
berakhir pada 30 September 2020 (dijelaskan dalam Catatan 46 atas laporan keuangan) tidak diaudit dan tidak direviu.

Uraian
EKUITAS
Modal saham-nilai nominal Rp100 per saham
Modal dasar – 50.000.000.000 lembar saham pada 30 September 2020
(31 Desember 2019 dan 2018: 3.500.000.000 saham)
Modal ditempatkan dan disetor penuh 1.206.250.000 lembar saham pada
30 September 2020
(31 Desember 2019 dan 2018: 1.206.250.000 lembar saham)
Modal saham dalam proses pendaftaran 9.650.000.000 lembar saham
pada 30 September 2020
Agio saham
Cadangan umum
Tambahan modal disetor
Dana setoran modal
Penghasilan komprehensif lainnya :
Cadangan nilai wajar bersih - efek-efek yang diukur pada nilai wajar
melalui penghasilan komprehensif lain
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja
Surplus revaluasi aset tetap
Saldo defisit
Jumlah Ekuitas

30
September
2020

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember
2019

2018

120.625

120.625

120.625

965.000
366.407
9.000
169
-

4.482
9.000
169
682.858

4.482
9.000
169
-

1.195
2.183
35.283
(283.895)
1.215.967

3.702
37.567
(177.224)
681.179

2.732
45.994
(67.442)
115.560

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 September 2019, para pemegang saham menyetujui
rencana Bank untuk menambah modal sahamnya melalui penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I. Pada tanggal 14
April 2020, Perseroan telah menyelesaikan Penawaran Umum Terbatas untuk Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu I (“PMHMETD I”) dengan menerbitkan 9.650.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 (nilai penuh)
dan harga penawaran sebesar Rp 139 (nilai penuh). Tambahan saham tersebut telah tercatat dan dinyatakan efektif oleh Bursa
Efek Indonesia. Sesuai dengan pasal 33 dari UUPT No. 40/2007, paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan
disetor penuh. Bank belum memenuhi persyaratan ini dan oleh karena itu tidak dapat mengubah modal ditempatkan dan disetor
penuh pada Anggaran Dasarnya. Sehingga, pada tanggal 30 September 2020, untuk keperluan akuntansi, tambahan saham
dari PMHMETD I belum diklasifikasikan sebagai modal saham.
Selanjutnya, pemegang saham melalui RUPSLB tanggal 5 Oktober 2020 menyetujui penyesuaian Modal Dasar Perseroan atas
Hasil Pelaksanaan PMHMETD I sehingga merubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal dasar menjadi
sebesar Rp. 4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah). Perubahan Modal Dasar tersebut telah dinyatakan pada Akta No. 17
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tanggal 5 Oktober 2020 dan mendapatkan persetujuan Kemenkumham Nomor: AHU-0081609.AH.01.02.TAHUN 2020. Adapun
tujuan dari perubahan Modal Dasar tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan UUPT No. 40/ 2007 Pasal 33 yaitu paling sedikit
25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.
Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas dalam rangka menerbitkan PMHMETD II kepada para pemegang saham
Perseroan atas sebanyak-banyaknya 3.000.000.000 (tiga miliar) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per
saham. HMETD akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada tanggal 8 Maret 2021 dimana setiap pemilik 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) saham lama Perseroan akan
memperoleh 160 (seratus enam puluh) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli
sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp2.350,- (dua ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) per
saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dari PMHMETD II
ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp7.050.000.000.000,- (tujuh triliun lima puluh miliar Rupiah).
Pada tanggal 29 Desember 2020, Perseroan telah menerima setoran modal awal dari MEI sebesar Rp100.000.000.000,(seratus miliar Rupiah). Setoran
modal awal tersebut telah dicatat sebagai ekuitas di dalam pos dana setoran modal.
Proforma ekuitas Perseroan setelah PMHMETD II sesuai dengan asumsi hanya pemegang saham berkomitmen yang akan
melaksanakan HMETDnya yaitu MEI, DKAB dan WTT sesuai dengan komitmennya masing-masing, GIC berpartisipasi sesuai
dengan Komitmen GIC, dan Pembeli Siaga melaksanakan tugasnya dalam PMHMETD II ini adalah sebagai berikut:
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EKUITAS
Modal saham
Modal dasar, ditempatkan, dan disetor penuh
Modal saham dalam proses pendaftaran 9.650.000.000
lembar saham
pada 30 September 2020
Agio umum
Cadangan umum
Tambahan modal disetor (Tax amnesti)
Dana setoran modal
Penghasilan komprehensif lainnya :
Cadangan nilai wajar bersih - efek-efek yang diukur
pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif
lain
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja
Selisih penilaian kembali aset tetap
Biaya Penawaran Umum Terbatas
Saldo defisit
Ekuitas – neto

Posisi Ekuitas per 30
September 2020
sebelum PMHMETD II

Sebesar
2.241.025.000 saham
dengan nilai nominal
Rp100,- dan harga
pelaksanaan
PMHMETD II
Rp2.350,- per saham

Dana Setoran
Modal per
31 Desember 2020

(dalam jutaan Rupiah)
Proforma Ekuitas
per
30 September 2020
setelah PMHMETD II

120.625

-

224.103

344.728

965.000
366.407
9.000
169
-

100.000

5.042.306
(100.000)

965.000
5.408.713
9.000
169
-

1.195
2.183
35.283
(283.895)
1.215.967

100.000

(19.679)
5.146.730

1.195
2.183
35.283
(19.679)
(283.895)
6.462.697
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X.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, termasuk saham yang akan
ditawarkan dalam rangka PMHMETD II, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk hak atas
dividen. Berdasarkan UUPT, selama Perseroan memiliki saldo laba positif dan telah mencadangkan laba tersebut,
Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mempertimbangkan (1) pemegang saham telah menyetujui
pembagian dividen tersebut pada RUPS Tahunan atau RUPSLB dan (2) memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian
dividen tersebut.
Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim
sebelum tahun buku Perseroan berakhir jika keadaan atau kemampuan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan
tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut
diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya. Jika pada akhir
tahun buku Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan wajib dikembalikan oleh para
pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng jika
pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.
Guna mengantisipasi pemenuhan kenaikan modal inti minimum menjadi Rp 2 triliun di tahun 2021 dan Rp 3 triliun di tahun
2022, manajemen Perseroan merencanakan rasio pembagian dividen apabila terdapat surplus kas dari kegiatan
operasional setelah dana tersebut disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta
modal kerja Perseroan, sebesar maksimal 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih konsolidasi Perseroan untuk setiap
tahunnya paling cepat mulai tahun buku 2023, dengan dasar perhitungan bahwa Perseroan akan memberikan keuntungan
yang proporsional antara Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan adanya pertumbuhan Perseroan dimasa yang
akan datang. Namun demikian, mengingat keperluan Perseroan untuk memelihara modal dalam rangka pemenuhan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait modal inti bank umum, Perseroan dapat tidak membagikan dividen
kepada pemegang saham Perseroan.
Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung kepada persetujuan manajemen yang mendasarkan
pertimbangannya pada beberapa faktor antara lain:
a.
b.
c.
d.
e.

pendapatan dan ketersediaan arus kas Perseroan;
proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
prospek usaha Perseroan;
belanja modal dan rencana investasi lainnya;
rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada tanggal DPS akan memperoleh hak atas dividen dalam
jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Kebijakan
dividen Perseroan merupakan pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut
bergantung pada adanya perubahan persetujuan Pemegang Saham pada RUPS.
Selama menjadi Perusahaan Publik sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan belum pernah membagikan
dividen kepada para Pemegang Saham. Hal ini dikarenakan Perseroan mengalokasikan keuntungan yang diterima menjadi
investasi dan pengembangan usaha untuk dapat memacu pertumbuhan dan kegiatan usaha Perseroan.
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XI.

PERPAJAKAN

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

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

2.

Sebesar 15% (lima belas persen) apabila penerima dividen adalah Wajib Pajak dalam negeri selain wajib pajak orang
pribadi (firma, perseroan komanditer, perusahaan terbuka, yayasan dan organisasi sejenis, dan sebagainya). Apabila
Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif
pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) atau sebesar 30% (tiga puluh persen ) dari penerimaan
brutonya (Pasal 23 ayat (1) huruf a dan ayat (1a) UU Penghasilan No. 36 Tahun 2008).
Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 pada ayat (1) UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008,
tidak dilakukan atas dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam negeri dengan kriteria sebagai berikut:
a. Dividen yang dibayar kepada bank yang berdudukan di Indonesia;
b. Dividen atau bagian keuntungan yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam
negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari pernyertaan modal pada badan
usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat:
1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen,
kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari
jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut;
c. Dividen dari saham perseroan terbatas dan tercatat di Bursa Efek Indonesia yang dibayarkan kepada dana
pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.

3.

Sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) apabila
penerima dividen adalah Wajib Pajak luar negeri. Tarif sesuai P3B dikenakan dalam hal pembayaran dilakukan kepada
mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani P3B dengan Indonesia, dan
memenuhi syarat sesuai Pasal 26 UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun
1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan saham di Bursa Efek dan Surat Edaran
Direktorat Jendral Pajak No.: SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan PPh atas
Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di BEI menetapkan sebagi berikut:
1.

Atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak
Penghasilan sebesar 0,1 % (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran
Pajak Penghasilan yang terhutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui
perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.

2.

Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0.5% (lima per seribu) dari
nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana.

3.

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

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.42/1993 tentang Pajak Penghasilan atas bukti HMETD,
apabila Pemegang Saham menjual bukti HMETD, maka hasil penjualan tersebut adalah penghasilan yang merupakan
Objek Pajak Penghasilan. Penghasilan dari penjualan bukti HMETD yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Luar
Negeri, selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan di Indonesia apabila bukti
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HMETD dibeli dan dibayar oleh orang pribadi penduduk Indonesia atau mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia, badan
yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, dan bentuk usaha tetap.
Atas transaksi penjualan saham di Indonesia dikenakan bea meterai sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Pemenuhan Perpajakan Perseroan
Pada tanggal 30 September 2020, Perseroan memiliki utang pajak sebesar Rp2.831 juta, dengan rincian sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan

Saldo
1.691
244
346
550
2.831

PPh pasal 21
PPh pasal 4 ayat 2
PPh pasal 23/26
Pajak Pertambahan Nilai550Pajak Pertambahan Nilai
Jumlah utang pajak
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XII.

KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (“Trimegah”)
Riwayat Singkat
Trimegah didirikan dengan nama PT Trimulya Securindolestari berdasarkan akta No. 64 tanggal 9 Mei 1990 yang dibuat
dihadapan Rachmat Santoso, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah diubah dengan Akta No. 227 tanggal 28 Mei
1990 dari notaris yang sama dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.
C2-3353.HT.01.01.TH.90 tanggal 7 Juni 1990 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 5
Oktober 1990, Tambahan No. 3832.
Trimegah telah melakukan beberapa kali perubahan nama yaitu: perubahan nama dari PT Trimulya Securindolestari
menjadi PT Trimegah Securindolestari berdasarkan akta No. 64 tanggal 9 Mei 1990 yang dibuat dihadapan Rachmat
Santoso, S.H., notaris di Jakarta; perubahan nama dari PT Trimegah Securindolestari dan perubahan status perusahaan
menjadi PT Trimegah Securities Tbk berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9 tanggal 1 Februari 2000 Tbn.
522; dan terakhir perubahan nama dari PT Trimegah Securities, Tbk menjadi PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dengan
Akta 70 tanggal 20 Juni 2016 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, yang disetujui berdasarkan Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0012545.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 30 Juni 2016.
Anggaran dasar telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan akta No. 06 tanggal 06 Juni 2018 yang dibuat di
hadapan Kristanti Suryani, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dan dicatat di dalam
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHUAH.01.03-0217950 tanggal 03 Juli 2018.
Saat ini, Trimegah berdomisili di Jakarta dan berkantor pusat di Gedung Artha Graha Lantai 18 dan 19, Jalan Jenderal
Sudirman Kav 52-53.
Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha
Maksud dan tujuan kegiatan usaha Trimegah adalah berusaha dalam bidang perusahaan efek Trimegah dapat melakukan
kegiatan usaha sebagai berikut:
a.
b.
c.

Bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek;
Bertindak sebagai Perantara Perdagangan Efek;
Bertindak sebagai Penasehat Investasi.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Trimegah adalah
sebagai berikut:
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
1. Advance Wealth Finance Ltd
2. Union Sampoerna, PT
3. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)*
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel

Nilai Nominal Rp50,- per saham
Jumlah Saham
Nilai Nominal (Rp)
(lembar)
13.600.000.000
680.000.000.000
3.500.000.000
700.000.000
2.909.300.000
7.109.300.000
6.490.700.000

*termasuk Direksi
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175.000.000.000
35.000.000.000
145.465.000.000
355.465.000.000
324.535.000.000

%

49,23%
9,85%
40,92%
100,00%

Pengurusan dan Pengawasan
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Trimegah sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan No. 58 tanggal 25 Juni 2019 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta,
yang pemberitahuannya telah diterima dan dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0296299 tanggal 10 Juli 2019 adalah sebagai
berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama / Komisaris Independen
Komisaris / Komisaris Independen
Komisaris

: Rizal Bambang Prasetijo
: Edy Sugito
: Sunata Tjiterosampurno

Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur

: Stephanus Turangan
: Syafriandi Armand Saleh
: David Agus

Sumber Dana yang Digunakan oleh Pembeli Siaga
Sumber dana yang digunakan oleh Pembeli Siaga berasal dari kas internal.
Sifat Hubungan Afiliasi dengan Perseroan
Pembeli Siaga menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam
UUPM.
Keterangan Mengenai Porsi yang Akan Diambil oleh Pembeli Siaga
Jika setelah penjatahan Saham Baru, termasuk pengambilan Saham Tambahan, masih terdapat sisa Saham Baru, maka,
dengan tunduk pada pemenuhan atau pengesampingan syarat-syarat pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam
Perjanjian Pembelian Siaga, Pembeli Siaga dengan ini menyanggupi dan berkomitmen untuk membeli Sisa Saham tersebut
di Harga Pelaksanaan dan pada kondisi yang sama sampai dengan jumlah maksimal Rp. 300.800.000.000,- (tiga ratus
miliar delapan ratus juta Rupiah).
Uraian Tentang Persyaratan Penting dari Perjanjian Pembelian Sisa Efek
Harga dan Pembayaran
Pembeli Siaga harus membayar kepada Perseroan Harga Pelaksanaan atas Sisa Saham, yang akan ditransfer ke rekening
Perseroan pada bank sebagaimana disebutkan dalam Prospektus, yang akan diterima dengan baik dan secara penuh
paling lama pada Tanggal Penyelesaian.
“Tanggal Penyelesaian” berarti tanggal dimana Pembeli Siaga mengambil bagian Sisa Saham dengan membayar kepada
Perseroan, Harga Pelaksanaan penuh untuk Sisa Saham, yang mana terjadi pada, atau paling lambat 2 (dua) Hari Kerja
setelah Tanggal Penjatahan.
Kewajiban Bersyarat
1. Kewajiban Pembeli Siaga seperti yang disebutkan dalam Perjanjian ini untuk membeli Sisa Saham berdasarkan
Perjanjian Pembelian Siaga tergantung pada pemenuhan atau pengesampingan sebelum Tanggal Efektif, sesuai syarat
dan ketentuan berikut ini:
a. Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif diperoleh dalam waktu paling lama 8 (delapan) bulan setelah tanggal
Laporan Keuangan Perseroan yang digunakan dalam PMHMETD II dan disampaikan bersamaan dengan
Pernyataan Pendaftaran kepada OJK;
b. Jika OJK mewajibkan Perseroan untuk mengubah atau menambah Prospektus, setiap dan seluruh perubahan
tersebut dapat diterima oleh OJK;
c. Perseroan tidak melanggar atau tidak lalai dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian Pembelian
Siaga;
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Setiap pernyataan dan jaminan dari Perseroan, yang diatur dalam Pasal 6 Perjanjian Pembelian Siaga, tetap akurat
pada tanggal Perjanjian ini sampai dengan Tanggal Penyelesaian;
d. Perseroan dan Pembeli Siaga telah menyetujui Harga Pelaksanaan;
e. Sejak tanggal laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit berkenaan dengan PMEHTD II, tidak ada
utang jangka panjang, kondisi manajemen, kondisi keuangan, kegiatan operasional, aset atau kelangsungan usaha
Perseroan yang menurut pendapat dari Pembeli Siaga, setelah diskusi dengan Perseroan, akan menimbulkan
Dampak Yang Merugikan Secara Material bagi Perseroan dan pelaksanaan PMHMETD II;
“Dampak Material Yang Merugikan Secara Material” berarti dampak material yang merugikan terhadap kondisi
keuangan, prospek, pendapatan, kegiatan usaha atau aset bersih Perseroan, baik yang muncul dalam kegiatan
usaha sehari-harinya maupun tidak.
f. Perjanjian Pembelian Siaga masih berlaku;
Pembeli Siaga dapat setiap saat, sampai dengan sebelum Tanggal Efektif, atas kebijakannya sendiri mengesampingkan,
dengan pemberitahuan secara tertulis yang dikirim ke Perseroan, salah satu ketentuan yang ditetapkan dalam huruf (c)
sampai (f) di atas.
Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam perjanjian pembelian siaga
Pembeli Siaga akan mengambil bagian sisa saham dengan membayar kepada Perseroan Harga Pelaksanaan penuh untuk
Sisa Saham, yang mana terjadi pada, atau paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan.
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XIII.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

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

Akuntan Publik

:

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
Gedung WTC3
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12910
STTD No. STTD.AP-82/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018 atas nama Angelique Dewi
Daryanto.

Tugas dan kewajiban pokok Akuntan Publik di dalam Penawaran Umum Terbatas ini adalah untuk melaksanakan audit
dengan berpedoman pada standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan
untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas
dari salah saji yang materiil. Dalam hal ini, Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan
terhadap laporan keuangan yang diauditnya.
Audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam
laporan keuangan dan juga penilaian atas dasar standar akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang
dibuat oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
2.

Konsultan
Hukum

:

Assegaf Hamzah & Partners
Capital Place, Level 36-38
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710
STTD No. STTD.KH-115/PM.2/2018 tanggal 16 Mei 2018 atas nama Putu Suryastuti.

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum selaku profesi penunjang dalam rangka PMHMETD II ini adalah melakukan
pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana
yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam
Laporan Pemeriksaan Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri,
dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku.
3.

Notaris

:

Jose Dima Satria, SH, M.Kn.
Jl. Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Gandaria Selatan, Cilandak
Jakarta Selatan
STTD No. STTD.N-90/PM/22/2018 tanggal 2 April 2018 atas nama Jose Dima Satria.

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka PMHMETD II ini adalah untuk menyiapkan dan
membuat akta-akta dalam rangka PMHMETD II, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian
Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dan Biro Administrasi Efek.
4.

Biro Adminitrasi
Efek

:

PT Ficomindo Buana Registrar
Jl. Kyai Caringin No.2-A RT 11/04
Kel. Cideng, Kec. Gambir
Jakarta Pusat 10150

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek dalam PMHMETD II ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan
Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan dan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham dan
FPPS yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapat
persetujuan dari Penjamin Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, dan
melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE.
Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Rangka PMHMETD II ini menyatakan bahwa tidak memiliki
hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
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XIV.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Dalam rangka PMHMETD II ini diterbitkan berdasarkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Perseroan telah menunjuk
PT Ficomindo Buana Registrar sebagai Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PMHMETD II ini,
sebagaimana termuat dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran
Umum Terbatas PT Bank Jago Tbk, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Sehubungan dengan anjuran Pemerintah untuk menjaga jarak aman (social distancing) dan menghindari kerumunan disatu titik
guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19) serta tetap memperhatikan pelayanan terhadap calon
investor, maka Perseroan, dan Biro Administrasi Efek membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau
mekanisme pemesanan dan pembelian saham Perseroan selama masa Penawaran Umum sebagai berikut:
1.

PEMESAN YANG BERHAK
Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 8 Maret 2021 pukul 16.00
WIB berhak untuk mengajukan pemesanan pembelian saham baru dalam rangka PMHMETD II ini dengan ketentuan
bahwa setiap pemilik 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) saham lama Perseroan akan memperoleh 160 (seratus enam
puluh) HMETD. Setiap 1 (satu) saham dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp2.350,- (dua ribu tiga ratus lima
puluh Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham.
Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian saham baru adalah:
1.
2.

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

Pemesanan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan
hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.
Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham
yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan
belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir
pencatatan di dalam Daftar Pemegang Saham yaitu tanggal 8 Maret 2021.
2.

PENDISTRIBUSIAN HMETD, FORMULIR-FORMULIR DAN PROSPEKTUS
a.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan
secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambatlambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD,
yaitu tanggal 9 Maret 2021 pada pukul 16.00 WIB. Prospektus, dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham
Tambahan dapat diperoleh oleh pemegang saham di BAE dengan membawa bukti jati diri yang masih berlaku dan
bukti kepemilikan sahamnya pada sub Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya di KSEI.

b.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan
menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham. Pemegang Saham dapat mengambil Sertifikat
Bukti HMETD, Prospektus, Formulir Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan Formulir Pemesanan
Pembelian Saham Tambahan yang akan digunakan dalam rangka pemesanan saham dalam PMHMETD II di BAE
mulai tanggal 9 Maret 2021 selama jam kerja pukul 09.00 s/d 15.00 WIB dengan membawa bukti jati diri yang masih
berlaku serta fotokopi Surat Kolektif Saham dan membawa asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi bukti jati diri.
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3.

PROSEDUR PENDAFTARAN/PELAKSANAAN HMETD
Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021.
Prosedur pelaksanaan :
1)

2)

Para pemegang HMETD dalam penitipan Kolektif KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan
permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya.
Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (exercise) melalui
sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan,
Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
- Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek
dan rekening dana pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan
Satu Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang
melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank
Perseroan.

3)

Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang
telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang
bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham hasil pelaksanaan akan didistribusikan selambatlambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah
diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan.

4)

Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus
mengajukan permohonan HMETD kepada Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan, dengan menyerahkan
dokumen sebagai berikut:
- Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat
menyetorkan pembayaran;
- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan
perubahannya yang terakhir dan lampiran susunan Direksi/Pengurus terbaru (bagi lembaga/Badan Hukum);
- Asli Surat Kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) atau Rp12.000 (dua belas
ribu rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan penerima kuasa.
- Apabila pemegang HMETD menghendaki saham hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan
pelaksanaan kepada Biro Administrasi Efek harus diajukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang
ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
•
Asli Surat Kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan
permohonan pelaksanaan HMETD dalam penitipan Kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa.
•
Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan
lengkap.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik
dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh
pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham, jika pemegang
Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI.
Pendaftaran Pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE Perseroan, pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 10
Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021 pada hari dan jam kerja (Senin – Jumat pukul 09.00 – 15.00 WIB).
Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum
dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya
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dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (in good funds) di rekening
Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.
4.

PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN
1)

2)

3)

4)

5)

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau Pembeli/Pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum
dalam Sertifikat Bukti HMETD dan atau dalam kolom endorsemen, dapat memesan saham tambahan melebihi porsi
yang ditentukan sesuai dengan jumlah saham lama yang dimiliki dengan mengisi kolom Pemesanan Tambahan yang
telah disediakan dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan).
Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham HMETD hasil penjatahannya
dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank
Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut :
- Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan
pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam
penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian
saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
- Fotocopy KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotocopy Anggaran Dasar dan
lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening. Perseroan dari bank tempat
menyetorkan pembayaran;
- Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani secara lengkap
untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.
Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya
tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan
dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut :
- Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
- Fotocopy KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran
susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermererai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) atau Rp12.000 (dua
belas ribu Rupiah) dilampirkan dengan fotocopy KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank
tempat menyetorkan pembayaran.
Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah
didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas
nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah
melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST).
- Asli formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian
Saham HMETD hasil pelaksanaan oleh BAE.
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat
menyetorkan pembayaran.
Pemesanan saham tambahan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus
ini.

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial
Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019) maka Perseroan dan Biro
Administrasi Efek membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan
pembelian saham Perseroan selama masa penawaran sebagai berikut:
Seluruh proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian saham Perseroan selama masa penawaran dilakukan secara
elektronik untuk menghindari kerumunan dan kontak fisik. Biro Administrasi Efek hanya akan melayani pemesanan dengan
prosedur sebagai berikut:
- Pemesan dapat melakukan permintaan formulir pesan tambah dengan mengirimkan email permintaan ke alamat
ficomindo_br@yahoo.co.id atau corporate@ficomindo.com dengan subject “PERMINTAAN FORM PESAN TAMBAH”;
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-

Email yang akan diikutkan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 09.00 - 16.00 WIB;
Pengembalian dapat dilakukan melalu email ke alamat email yang tercantum, dengan subject “PENGEMBALIAN
FORM PESAN TAMBAH”;
Pengembalian harus Melampirkan syarat syarat antara lain fotocopy KTP, bukti penebusan right dari KSEI dan bukti
transfer pemesanan tambahan,beserta denga Form penyetoran efek dari KSEI (dalam bentuk soft copy).

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:
- Konfirmasi penerimaan dokumen;
- Informasi tolakan karena persyaratan tidak lengkap.
Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut tidak akan dilayani. Setiap
pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang
Rekening pada KSEI.
Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank
Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 19 Maret 2021, dalam keadaan baik (in good funds). Pemesanan yang tidak
memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.
5.

PENJATAHAN PEMESANAN TAMBAHAN
Penjatahan Pemesanan Tambahan akan dilakukan pada tanggal 22 Maret 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

6.

a.

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

b.

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

PERSYARATAN PEMBAYARAN
Pembayaran Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PMHMETD II harus dibayar penuh (in good funds) dalam mata
uang Rupiah secara tunai atau cek, atau bilyet giro, atau pemindahbukuan (transfer) pada saat mengajukan pemesanan
dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan Pembayaran tersebut dapat
disetor ke rekening:
Bank : PT Bank Jago Tbk
Cabang : Bandung
No. Rekening: 00012121215
Atas Nama: Dana Right Issues Bank Jago
Semua cek dan wesel Bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel Bank
tersebut ditolak oleh Bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan dianggap batal. Bila pembayaran
dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet/giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal
penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan
tersebut di atas.
Untuk pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus
diterima dengan baik (in good funds) dalam rekening Perseroan paling lambat tanggal 19 Maret 2021.
Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PMHMETD II ini menjadi beban
pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.
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7.

BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM
Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham HMETD akan menyerahkan
bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti
pemesanan pembelian Saham HMETD untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham HMETD.
Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan
HMETD (exercise) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8.

PEMBATALAN PEMESANAN SAHAM
Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan
persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan
pengumuman penjatahan atas pesanan.
Pembatalan pemesanan saham tersebut diantaranya dapat disebabkan oleh:
•
•
•

9.

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

PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN
Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh pemesanan Saham Baru tambahan yang lebih besar daripada haknya,
maka pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal
penjatahan yaitu pada tanggal 24 Maret 2021. Pengembalian uang dilakukan dengan menggunakan bilyet giro/ cek yang
dapat diambil pada kantor BAE, dan/ atau pemindahbukuan/ transfer atas nama Pemesan, yang dapat dilakukan tanggal 24
Maret 2021 pada pukul 10.00 – 15.00 WIB. Pengembalian yang yang dilakukan Perseroan sampai dengan tanggal 24
Maret 2021 tidak akan disertai bunga.
Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan, jumlah uang yang
dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai hari kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai
dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu)
bulan pada bank di mana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian
uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan
nama bank dan nomor rekening bank.
Uang pengembalian pemesanan saham hanya bisa diambil oleh Pemesan atau kuasanya dengan menunjukan asli
KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (bagi perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar (bagi Lembaga/Badan Usaha)
serta asli Surat Kuasa yang telah ditandatangani di atas materai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) atau Rp 12.000 (dua
belas ribu rupiah) dengan menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku dari
Pemberi dan Penerima kuasa (bagi yang dikuasakan).
Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang
pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. PENYERAHAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD DAN PENGKREDITAN KE REKENING
EFEK
Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan
dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan
dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan. Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang
HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan memperoleh SKS atau saham dalam
bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana
pembayaran telah diterima dengan baik oleh Perseroan.
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Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan tersedia untuk diambil SKS-nya atau akan
didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam penitipan kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah
tanggal penjatahan.
SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap hari kerja (Senin - Jumat) antara pukul 09.00 - 15.00 WIB
mulai tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021. Pengambilan SKS dilakukan di BAE yang ditunjuk
Perseroan dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen–dokumen sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.

Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau
Fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir (bagi Lembaga/Badan Hukum) dan susunan Direksi dan
Dewan Komisaris atau Pengurus yang masih berlaku;
Asli surat kuasa (bagi Lembaga/Badan Hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu
Rupiah) atau Rp 12.000 (dua belas ribu rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan
Penerima Kuasa;
Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham.
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XV.

PENYEBARLUASAN
PEMBELIAN SAHAM

PROSPEKTUS

DAN

FORMULIR

PEMESANAN

1.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan
secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya
1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS PMHMETD, yaitu tanggal 9 Maret 2021. Prospektus dan petunjuk
pelaksanaan tersedia di BAE Perseroan.

2.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan
menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham dan dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan
formulir lainnya mulai tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan 17 Maret 2021 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal
yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri
pada BAE Perseroan.

BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Jl. Kyai Caringin No.2-A RT 11/04
Kel. Cideng, Kec. Gambir
Jakarta Pusat 10150
Telepon: (021) 22638327 / (021) 22639048
Email: helpdesk@ficomindo.com
Website: www.ficomindo.com
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PT BANK JAGO Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK ARTOS INDONESIA Tbk)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
30 SEPTEMBER 2020, 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 30 SEPTEMBER 2020, 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)
Catatan/ 30 September/
Notes September 2020

31 Desember/December
2019*)
2018*)

ASET

ASSETS

Kas

3, 2d

15,756

25,486

20,478

Cash

Giro pada
Bank Indonesia

4, 2e

16,647

37,434

37,425

Current accounts with
Bank Indonesia

Giro pada bank lain

5, 2e

7,370

602

2,800

Current accounts with
other banks

Penempatan pada Bank Indonesia
dan bank lain

6, 2f

317,142

239,972

65,190

Placements with Bank Indonesia
and other banks

101,195

20,000

32,931

Efek-efek
Pihak ketiga
Ditambah/(dikurangi):
premium/(diskonto) yang
belum diamortisasi

7, 2g

2,927

Total efek-efek - neto
Efek-efek yang dibeli dengan
janji dijual kembali
(reverse repo)

104,122

19,448

(918)
32,013

Total securities - net
Securities purchased under
resale agreements
(reverse repo)

273,534

637,765

-

618,447
451

282,528
2,267

381,589
11,266

(43,451)

(33,124)

575,447

251,671

383,761

Total loans - net

13

6,183

1,089

1,572

Accrued interest

Biaya dibayar dimuka

14, 2k

3,532

1,519

2,980

Prepaid expenses

Aset tetap
Biaya perolehan
Akumulasi penyusutan

10, 2l

170,934
(18,278)

83,881
(14,522)

82,615
(16,949)

152,656

69,359

65,666

145,197
(303)

2,952
(2,781)

2,952
(2,714)

Kredit yang diberikan
Pihak ketiga
Pihak berelasi
Dikurangi cadangan kerugian
penurunan nilai

8, 2h

(552)

Securities
Third parties
Add/(less):
unamortised premium/
(discount)

9, 2i
37, 2aa

Total kredit yang diberikan - neto
Bunga yang masih akan
diterima

Aset tetap - neto
Aset takberwujud
Biaya perolehan
Akumulasi amortisasi

11, 2m

Aset takberwujud - neto

(9,094)

Loans
Third parties
Related parties
Less allowance for
impairment losses

Fixed assets
Cost
Accumulated depreciation
Fixed assets - net
Intangible assets
Cost
Accumulated amortisation

144,894

171

238

Intagible assets - net

Aset pajak tangguhan - neto

20 2s

-

-

3,690

Deferred tax assets - net

Agunan yang diambil alih - neto

12, 2n

38,095

34,295

28,493

Foreclosed assets - net

Aset lainnya

15, 2o

71,709

2,246

20,368

Other assets

1,727,087

1,321,057

664,674

TOTAL ASSETS

TOTAL ASET

*)

Reclassified (refer to Note 46) *)

Direklasifikasikan (lihat catatan 46)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these
financial statements.
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PT BANK JAGO Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK ARTOS INDONESIA Tbk)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
30 SEPTEMBER 2020, 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 30 SEPTEMBER 2020, 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)
Catatan/ 30 September/
Notes September 2020

31 Desember/December
2019*)
2018*)

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITIES AND EQUITY

LIABILITAS
Liabilitas segera
Simpanan
Giro
Pihak ketiga
Pihak berelasi

LIABILITIES
16, 2p
17, 2q
37, 2aa

Total giro
Tabungan
Pihak ketiga
Pihak berelasi

18, 2q
37, 2aa

Total tabungan
Deposito berjangka
Pihak ketiga
Pihak berelasi

19, 2q
37, 2aa

Total deposito berjangka
Simpanan dari bank lain
Utang pajak
Bunga yang masih harus dibayar
Liabilitas sewa
Liabilitas lainnya
Liabilitas imbalan kerja

20
21
22, 2x
23
24, 2r

Total liabilitas
EKUITAS
Modal saham - nilai nominal
Rp 100 (nilai penuh) per saham
Modal dasar
50.000.000.000 lembar saham
pada 30 September 2020
(31 Desember 2019 dan 2018:
3.500.000.000 lembar saham)
Modal ditempatkan dan disetor penuh
1.206.250.000 lembar saham
pada 30 September 2020,
31 Desember 2019 dan 2018
Modal saham dalam proses
pendaftaran
9.650.000.000 lembar saham
pada 30 September 2020
Agio saham
Cadangan umum
Tambahan modal disetor
Dana setoran modal

2,362

2,197

Liabilities due immediately
Deposits
Current account
Third parties
Related parties

40,003
-

22,761
1,960

18,772
14,549

40,003

24,721

33,321

Total current account

46,889
204

83,390
2,439

56,886
1,790

Savings
Third parties
Related parties

47,093

85,829

58,676

Total savings

294,391
1,455

482,228
6,306

407,760
12,181

Time deposit
Third parties
Related parties

295,846

488,534

419,941

Total time deposits

1,874

27,926

24,175

Deposits from other banks

2,831
691
71,768
30,071
17,410

967
1,951
6,164
1,424

1,034
1,742
8,028
-

Taxes payable
Accrued interest expense
Lease liabilitites
Other liabilities
Employee benefits liabilities

511,120

639,878

549,114

Total liabilities

26

120,625

120,625

120,625

27
2u
2t

965,000
366,407
9,000
169
-

4,482
9,000
169
682,858

4,482
9,000
169
-

28

Penghasilan komprehensif lainnya
Cadangan nilai wajar bersih – efek-efek
yang diukur pada nilai wajar
melalui penghasilan
komprehensif lain
Pengukuran kembali liabilitas
imbalan kerja
Surplus revaluasi aset tetap
Saldo defisit

3,533

EQUITY
Share capital - par value Rp 100
(full amount) per share
Authorized capital
50,000,000,000 shares
at 30 September 2020
(31 Desember 2019 and 2018:
3,500,000,000 shares)
Issued and fully paid capital
1,206,250,000 shares
at 30 September 2020,
31 Desember 2019 and 2018
Share capital in registration
process
9,650,000,000 shares
at 30 September 2020
Share premium
Statutory reserves
Additional paid-in capital
Capital deposits fund
Other comprehensive income

1,195

-

2,183

3,702

35,283
(283,895)

37,567
(177,224)

Net fair value reserve – securities
measured fair value through
- other comprehensive income
Remeasurement of employee
2,732
benefits liabilities
Revaluation surplus of
45,994
fixed assets
(67,442)
Accumulated deficit

Total ekuitas

1,215,967

681,179

115,560

Total equity

JUMLAH LIABILITAS DAN
EKUITAS

1,727,087

1,321,057

664,674

TOTAL LIABILITIES AND
EQUITY

*) Direklasifikasikan (lihat catatan 46)

Reclassified (refer to Note 46) *)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these
financial statements.
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PT BANK JAGO Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK ARTOS INDONESIA Tbk)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020 DAN 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan/
Notes

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2020 AND 2019
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30 September/September
2020
2019*)

31 Desember/December
2019*)
2018*)

PENDAPATAN DAN BEBAN
OPERASIONAL

OPERATING INCOME AND
EXPENSES

Pendapatan bunga

30, 2v

61,468

39,976

52,609

67,456

Beban bunga

31, 2v

(18,572)

(30,205)

(41,109)

(39,955)

42,896

9,771

11,500

27,501

PENDAPATAN BUNGA BERSIH
PENDAPATAN/(BEBAN)
OPERASIONAL LAINNYA

Interest income
Interest expense
NET INTEREST INCOME
OTHER OPERATING
INCOME/(EXPENSES)

Pendapatan operasional lainnya

32, 2w

15,827

4,154

5,355

3,921

Beban operasional lainnya
Beban penyisihan penurunan nilai

33

(20,935)

(5,704)

(66,093)

(5,636)

34
35

(33,009)
(105,815)
(2,567)

(11,468)
(18,946)
-

(15,138)
(26,869)
(478)

(17,182)
(26,662)
(284)

Beban umum dan administrasi
Beban personalia
Beban lain-lain

Other operating income
Other operating expenses
Allowance for impairment losses
General and administrative
expenses
Personnel expenses
Other expenses

Total beban operasional lainnya

(162,326)

(36,118)

(108,578)

(49,764) Total other operational expenses

Beban operasional lainnya - neto

(146,499)

(31,964)

(103,223)

(45,843)

Other operating expenses - net

RUGI OPERASIONAL

(103,603)

(22,193)

(91,723)

(18,342)

OPERATING LOSS

(27,072)

(11)

NON-OPERATING
(EXPENSES)/INCOME - NET

(118,795)

(18,353)

LOSS BEFORE
INCOME TAX

(3,171)

(4,936)

INCOME TAX EXPENSES
Current
Deferred

(3,171)

(4,936)

Income tax exepenses - net

(121,966)

(23,289)

LOSS FOR THE PERIOD

(BEBAN)/PENDAPATAN
NON-OPERASIONAL - NETO

36

RUGI SEBELUM
PAJAK PENGHASILAN

(2,110)
(105,713)

BEBAN PAJAK PENGHASILAN
Kini
Tangguhan

20

Beban pajak penghasilan - neto

-

RUGI PERIODE BERJALAN

(105,713)

177
(22,016)
2,931
2,931
(19,085)

PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN

OTHER COMPREHENSIVE
INCOME

Pos-pos yang tidak akan
direklasifikasi dalam laba rugi
Pengukuran kembali atas
liabilitas imbalan pasti

(1,519)

Keuntungan revaluasi aset tetap
Pajak penghasilan terkait

(1,519)

3,757
1,207

3,757
-

Item that will not be reclassified
to profit or loss
Remeasurements of defined
(270)
benefit liabilities
Fixed assets
revaluation surplus
68
Related income tax

134

4,727

(202)

(4,830)

970

Pos-pos yang akan
direklasifikasi dalam laba rugi
Perubahan nilai wajar atas aset keuangan
yang diukur pada nilai wajar melalui
penghasilan komprehensif lain
Penghasilan komprehensif
lain, setelah pajak

(324)

TOTAL KERUGIAN KOMPREHENSIF
PERIODE BERJALAN
RUGI PER SAHAM dasar dan dilusian (nilai penuh)

1,195

29, 2y

-

-

134

4,727

Item that will be reclassified
to profit or loss
Net fair value change in
financial assets measured at
fair value through other
comprehensive income
(202)

Other comprehensive
income, net of tax

(106,037)

(18,951)

(117,239)

(23,491)

TOTAL COMPREHENSIVE
LOSS FOR THE PERIOD

(87.66)

(15.82)

(101.11)

(19.31)

LOSS PER SHARES basic and diluted (full amount)

*) Direklasifikasikan (lihat catatan 46)

Reclassified (refer to Note 46) *)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these
financial statements.
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104

-

Dana setoran modal
4,482

9,000

-

-

-

-

-

9,000

-

-

9,000

Cadangan
umum/
Statutory
reserves

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

120,625

-

Saldo 31 Desember 2019

-

-

Pemindahan surplus revaluasi
aset tetap ke saldo defisit
-

-

-

-

-

Penghasilan komprehensif lain,
setelah pajak penghasilan:
Pengukuran kembali atas
liabilitas imbalan
kerja - neto
Surplus revaluasi aset tetap neto

Rugi tahun berjalan

4,482

-

-

4,482

120,625

Penghasilan komprehensif lain,
setelah pajak penghasilan:
Pengukuran kembali liabilitas
imbalan kerja - neto

Saldo 31 Desember 2018

-

120,625

Rugi tahun berjalan

Saldo 1 Januari 2018

Modal saham/
Share capital

Agio
saham/
Share
premium

169

-

-

-

-

-

169

-

-

169

Tambahan
modal
disetor/
Additional
paid-in capital
-

-

-

-

-

-

-

-

37,567

-

(12,184)

3,757

-

-

45,994

-

-

45,994

3,702

-

-

-

970

-

2,732

(202)

-

2,934

Balance as of 31 December 2019

Capital deposits fund

Transfer of revaluation surplus of
fixed assets to accumulated deficit

Remeasurement of employee
benefits liability - net
Fixed assets
revaluation surplus - net

Other comprehensive income,
net of tax:

Loss for the year

Balance as of 31 December 2018

Other comprehensive income,
net of tax:
Remeasurement of employee
benefit liabilities - net

Loss for the year

Balance as of 1 January 2018

The accompanying notes form an integral part of these
financial statements.

681,179

682,858

(177,224)

-

3,757

970

(121,966)

115,560

(202)

(23,289)

139,051

Total ekuitas/
Total equity

12,184

-

-

(121,966)

(67,442)

-

(23,289)

(44,153)

Saldo defisit/
Accumulated deficit

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2020 AND 2019
AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)
Penghasilan komprehensif lain/
Other comprehensive income
Pengukuran
kembali
liabilitas
Surplus revaluasi
imbalan
aset tetap/
kerja/
Revaluation
Remeasurement
surplus
of employee
of fixed assets
benefits liabilities

Lampiran – 3/1 – Schedule

682,858

682,858

Dana setoran
modal/
Capital deposits
fund

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR
30 SEPTEMBER 2020 DAN 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK JAGO Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK ARTOS INDONESIA Tbk)
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4,482

9,000

-

-

-

-

9,000

Cadangan
umum/
Statutory
reserve

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

120,625

-

Saldo 30 September 2019

-

-

Pemindahan surplus revaluasi
aset tetap ke saldo defisit
-

-

-

-

-

4,482

120,625

Penghasilan komprehensif lain,
setelah pajak penghasilan:
Pengukuran kembali atas
liabilitas imbalan
kerja - neto
Surplus revaluasi aset tetap neto

Rugi periode berjalan

Saldo 1 Januari 2019

Modal saham/
Share capital

Agio
saham/
Share
premium

169

-

-

-

-

169

Tambahan
modal
disetor/
Additional
paid-in capital

-

-

-

-

-

-

38,329

(11,422)

3,757

-

-

45,994

(891)

-

-

(3,623)

-

2,732

96,609

-

3,757

(3,623)

(19,085)

115,560

Total ekuitas/
Total equity

Balance as of 30 September 2019

Transfer of revaluation surplus of
fixed assets to accumulated deficit

Remeasurement of employee
benefits liability - net
Fixed assets
revaluation surplus - net

Other comprehensive income,
net of tax:

Loss for the period

Balance as of 1 January 2019

The accompanying notes form an integral part of these
financial statements.

(75,105)

11,422

-

-

(19,085)

(67,442)

Saldo defisit/
Accumulated deficit

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2020 AND 2019
AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)
Penghasilan komprehensih lain/
Other comprehensive income
Pengukuran
kembali
liabilitas
Surplus revaluasi
imbalan
aset tetap/
kerja/
Revaluation
Remeasurement
surplus
of employee
of fixed assets
benefits liabilities
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Dana setoran
modal/
Capital deposits
fund
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Saldo 1 Januari 2020

-

Pemindahan surplus revaluasi
aset tetap ke saldo defisit
965,000

366,407

-

361,925

-

-

-

4,482

-

4,482

Agio
saham/
Share
premium

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

120,625

-

Penerbitan saham melalui
hak memesan efek
terlebih dahulu

Saldo 30 September 2020

-

-

965,000

-

-

-

-

-

-

-

120,625

-

120,625

Penghasilan komprehensif lain,
setelah pajak penghasilan:
Pengukuran kembali atas liabilitas
imbalan kerja – neto
Perubahan nilai wajar atas
aset keuangan yang diukur
pada nilai wajar melalui
penghasilan komprehensif
lain - neto

Rugi periode berjalan

Saldo 1 Januari 2020, setelah
dampak penerapan standar
akuntansi baru

Dampak penerapan standar
akuntansi baru:
- PSAK 71

Modal
saham/
Share /
Capital

Modal
saham dalam
proses
pendaftaran/
Share capital in/
registration
process

9,000

-

-

-

-

-

9,000

-

9,000

Cadangan
umum/
Statutory
reserve

-

-

(682,858)

-

-

-

682,858

-

682,858

Dana setoran
modal/
Capital deposits
fund

35,283

(2,284)

-

-

-

-

37,567

-

37,567

2,183

-

-

-

(1,519)

-

3,702

-

3,702

(283,895)

2,284

-

-

-

(105,713)

(180,466)

(3,242)

(177,224)

1,215,967

-

644,067

1,195

(1,519)

(105,713)

677,937

(3,242)

681,179

Total ekuitas/
Total equity

Balance as of 30 September 2020

Transfer of revaluation surplus of
fixed assets to accumulated deficit

Share issuance through
rights issue

Net fair value change in
financial assets measured
at fair value through other
comprehensive income

Other comprehensive income,
net of tax:
Remeasurement of employee
benefits liability – net

Loss for the period

Balance as of 1 January 2020,
after impact of implementation
of new accounting standards

Impact on implementation of
new accounting standards
SFAS 71 -

Balance as of 1 January 2020

The accompanying notes form an integral part of these
financial statements.

1,195

-

-

1,195

-

-

-

-

-

Saldo defisit/
Accumulated
deficit

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2020 AND 2019
AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)
Penghasilan komprehensif lain/
Other comprehensive income
Cadangan
nilai wajar bersih –
efek-efek yang
diukur pada nilai
wajar melalui
penghasilan
Pengukuran
komprehensif lain/
kembali
Net fair value
Surplus
liabilitas
reserve – securities
revaluasi
imbalan kerja/
measured at
aset tetap/
Remeasurement
fair value through
Revaluation
of employee
other
surplus
benefits
comprehensive
of fixed assets
liabilities
income
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169

-

-

-

-

-

169

-

169

Tambahan
modal
disetor/
Additional
paid-in
capital

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR
30 SEPTEMBER 2020 DAN 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK JAGO Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK ARTOS INDONESIA Tbk)

PT BANK JAGO Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK ARTOS INDONESIA Tbk)
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020 DAN 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2020 AND 2019
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30 September/September
2020
2019*)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan pendapatan bunga, provisi
dan administrasi
Pembayaran bunga
Penerimaan lainnya
Pembayaran beban operasional lainnya
Pembayaran beban personalia
(Pembayaran)/penerimaan
pendapatan non operasional
Penerimaan dari pinjaman yang telah
dihapus bukukan

Penurunan/(kenaikan) dalam aset operasi
Penempatan pada Bank Indonesia
dan bank lain
Kredit yang diberikan
Agunan yang diambil alih
Efek-efek yang dibeli dengan
janji dijual kembali
Aset lainnya

56,375
(19,831)
674
(26,699)
(99,834)
(2,146)

31 Desember/December
2019*)
2018*)

55,377
(36,248)
4,126
(13,922)
(24,250)
177

51,519
(39,158)
1,121
(9,539)
(28,372)
(25,895)

67,458
(40,656)
3,865
(30,857)
(27,236)
(120)

12,971

2,349

2,704

15,774

(78,490)

(12,391)

(47,620)

(11,772)

CASH FLOWS FROM OPERATING
ACTIVITIES
Receipt of interest income, provision
and administration fee
Interest paid
Receipt of other income
Other operating expenses paid
Personnel expenses paid
(Payment)/receipt of non
operating income
Recoveries of written-off loan

(20,000)
(352,914)
(3,800)

37,777
(10,631)

78,753
(5,802)

81,254
(1,870)

364,231
(60,332)

(6,983)

(637,765)
19,570

(6,182)

Decrease/(increase) in operating assets
Placements with Bank Indonesia
and other banks
Loans
Foreclosed assets
Securities purchased under
resale agreement
Other assets

(Penurunan)/kenaikan dalam
liabilitas operasi
Liabilitas segera
Giro
Tabungan
Deposito berjangka
Simpanan dari bank lain
Utang pajak
Liabilitas lainnya

1,172
15,282
(38,736)
(192,688)
(26,052)
1,864
25,822

362
(7,502)
19,210
(19,725)
23,367
192
(53)

(2,377)
(8,600)
27,154
68,592
3,750
(949)
2,016

(453)
(9,307)
(5,140)
(144,733)
9,888
(136)
2,197

(Decrease)/increase in operating
liabilities
Liabilities due immediately
Current accounts
Savings
Time deposit
Deposits from other banks
Taxes payable
Other liabilities

Arus kas neto (digunakan untuk)/
diperoleh dari aktivitas operasi

(364,641)

23,623

(503,278)

(86,254)

Net cash flows (used in)/
provided by operating activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS
INVESTASI
Pembelian aset tetap
Pembelian aset takberwujud
Penjualan aset tetap
Pembelian efek-efek
Penerimaan efek-efek jatuh tempo

(11,804)
(144,776)
36
(106,240)
19,448

(1,494)
573
(27,022)
71,639

(1,531)
573
(19,448)
18,426

110
(32,013)
174,811

Arus kas neto (digunakan untuk)/
diperoleh dari aktivitas investasi

(243,336)

43,696

(1,980)

141,834

ARUS KAS DARI AKTIVITAS
PENDANAAN
Penerimaan atas penerbitan saham
Pembayaran liabilitas sewa
dan bunga liabilitas sewa

644,067
(2,669)

(1,074)

CASH FLOWS FROM INVESTMENT
ACTIVITIES
Acquisitions of fixed assets
Acquisitions of intangible assets
Proceeds from sale of fixed assets
Purchases of securities
Proceeds from matured securities
Net cash flows (used in)/
provided by investment activities

-

682,858

-

-

-

-

CASH FLOWS BY FINANCING
ACTIVITIES
Proceeds from issuance of shares
Payment of lease liabilities
and interest of lease liabilities

Arus kas neto diperoleh dari
aktivitas pendanaan

641,398

-

682,858

-

Net cash flows provided by
financing activities

KENAIKAN NETO
KAS DAN SETARA KAS

33,421

67,319

177,600

55,580

NET INCREASE IN
CASH AND CASH EQUIVALENTS

SALDO KAS DAN SETARA KAS
AWAL PERIODE

303,494

64,893

125,894

70,313

CASH AND CASH EQUIVALENTS
AT THE BEGINNING OF PERIOD

SALDO KAS DAN SETARA KAS
AKHIR PERIODE

336,915

132,212

303,494

125,893

CASH AND CASH EQUIVALENT
AT THE END OF PERIOD

Kas dan setara kas
terdiri dari:
Kas
Giro pada Bank Indonesia
Giro pada bank lain
Penempatan pada Bank Indonesia
dan bank lain – jatuh tempo
dalam 3 bulan sejak perolehan

15,756
16,647
7,370

18,898
46,847
467

25,486
37,434
602

20,478
37,425
2,800

297,142

66,000

239,972

65,190

Cash and cash equivalents
consist of:
Cash
Current accounts with Bank Indonesia
Current accounts with other banks
Placements with Bank Indonesia
and other banks – mature within
3 months after acquisition

Total

336,915

132,212

303,494

125,893

Total

*) Direklasifikasikan (lihat catatan 46)

Reclassified (refer to Note 46) *)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these
financial statements.
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2020, 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 30 SEPTEMBER 2020, 31 DECEMBER 2019 AND 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020 DAN 2019
30 SEPTEMBER 2020 AND 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)
1.

INFORMASI UMUM
a.

1.

Pendirian dan informasi umum

GENERAL INFORMATION
a.

Establishment and general information

PT Bank Jago Tbk, dahulu bernama PT Bank
Artos Indonesia Tbk ("Bank") didirikan dengan
Akta Notaris Netty Tjandrania, SH No. 1 tanggal
1 Mei 1992. Akta ini telah disahkan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat
Keputusan tertanggal 3 Juni 1992 No. C2-4584
HT 01.01. tahun 1992. Anggaran Dasar Bank
telah mengalami beberapa kali perubahan,
terakhir
mengenai
perubahan
tempat
kedudukan Bank sesuai Akta Notaris Jose
Dima Satria, S.H. M.Kn., No. 25 tanggal 14 Mei
2020 dan telah disahkan oleh Surat Ketetapan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik
Indonesia
No.
AHU0040181.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 12 Juni
2020.

PT Bank Jago Tbk, formerly under the name of
PT Bank Artos Indonesia Tbk (the "Bank") was
established by the Notarial Deed of Netty
Tjandrania, SH No. 1 dated 1 May 1992. This
deed has been ratified by the Minister of Justice
of the Republic of Indonesia through Decree
dated 3 June 1992 No. C2-4584 HT 01. 01.
year 1992. The Bank's Articles of Association
have been amended several times, the latest
amendment is is regarding the change of
domicile of the Bank based on Notarial Deed of
Jose Dima Satria, S.H. M.Kn., No. 25 dated 14
May 2020 and has been approved based on the
Decision Letter of the Minister of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia No.
AHU-0040181.AH.01.02 year 2020 dated 12
June 2020.

Bank telah mendapat izin sebagai Bank Umum
sesuai dengan Surat Keputusan Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
No.
737/KMK.013/1992 tanggal 10 Juli 1992. Pada
tanggal 12 Desember 1992 Bank telah
menjalankan operasinya sebagai Bank Umum.

The Bank has obtained license as a
Commercial Bank in accordance to operate the
Decree of the Minister of Finance of the
Republic of Indonesia No. 737/ KMK.013/1992
dated 10 July 1992. The Bank started its
operation as a Commercial Bank on
12 December 1992.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Bank,
ruang
lingkup
kegiatan
Bank
adalah
menjalankan kegiatan umum perbankan.

In accordance with Article 3 of the Bank's
Articles of Association, the scope of activities of
the Bank is conduct general banking activities.

Berdasarkan akta Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan No. 11 tanggal 6 Mei 2020
dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H.,
M.Kn. di Jakarta dan telah disahkan oleh Surat
Ketetapan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia No. AHU0034312.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 6 Mei
2020, pemegang saham telah menyetujui untuk
mengubah Anggaran Dasar Bank mengenai
nama dan penambahan kegiatan usaha baru,
yaitu Unit Usaha Syariah.

Based on the deed of Annual General Meeting
of Shareholders No. 11 dated 6 May 2020
notarised by Notary Jose Dima Satria, S.H.,
M.Kn. in Jakarta and has been approved by the
Decree of the Minister of Law and Human
Rights of the Republic of Indonesia No. AHU0034312.AH.01.02 year 2020 dated 6 May
2020, the shareholders have agreed to change
the Bank’s Article of Association regarding the
name and domicile as well as addition of new
line of business, i.e. Sharia Business Unit.

Sesuai dengan Pasal 1 Anggaran Dasar Bank,
nama Bank yang sebelumnya PT Bank Artos
Indonesia Tbk dengan tempat kedudukan di
Bandung berubah menjadi PT Bank Jago Tbk
dengan tempat kedudukan di Jakarta Selatan.

In accordance with Article 1 of the Bank’s
Articles of Association, the Bank’s name
changed from PT Bank Artos Indonesia Tbk
domiciled in Bandung to PT Bank Jago Tbk
domiciled in South Jakarta.

Berdasarkan surat persetujuan OJK No. S19/PB.1/2020 tanggal 8 Mei 2020 perihal
Rencana Pemindahan Alamat Kantor Pusat,
efektif sejak tanggal 11 Juni 2020 Kantor Pusat
Bank berlokasi di Menara BTPN, Lt. 46, CBD
Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde
Agung Kav 5.5 - 5.6, Jakarta Selatan 12950
(sebelumnya
berlokasi
di
Jl.
Otto
Iskandardinata No. 18, Bandung).

Based on approval letter from OJK No. S19/PB.1/2020 dated 8 May 2020 regarding Plan
for Change of Head Office Address, effective
since 11 June 2020 the Bank’ Head Office is
located at Menara BTPN, 46th floor, CBD Mega
Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Kav 5.5 - 5.6, Jakarta Selatan 12950
(previously located at Jl. Otto Iskandardinata
No. 18, Bandung).
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(DAHULU/FORMERLY PT BANK ARTOS INDONESIA Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2020, 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 30 SEPTEMBER 2020, 31 DECEMBER 2019 AND 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020 DAN 2019
30 SEPTEMBER 2020 AND 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)
1.

INFORMASI UMUM (lanjutan)
a.

1.

Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

GENERAL INFORMATION (continued)
a.

and

general

information

Bank telah memperoleh izin perubahan nama
dan tempat kedudukan dari Otoritas Jasa
Keuangan (“OJK”) berturut-turut pada tanggal
27 Mei 2020 dan tanggal 8 Mei 2020. Namun,
sampai
tanggal
diterbitkannya
laporan
keuangan, untuk Unit Usaha Syariah, Bank
masih menunggu persetujuan dari instansi yang
berwenang.

The Bank has obtained approval for the change
of name and domicile from the Financial
Services Authority (“OJK”) consecutively on 27
May 2020 and 8 May 2020. However, until the
date of issuance of the financial statements, for
the Sharia Business Unit, the Bank is still
waiting approvals from the authorised
institution.

Pada tanggal 30 September 2020, 31
Desember 2019 dan 2018, Bank memiliki
kantor cabang di Indonesia (tidak diaudit)
sebagai berikut:

As of 30 September 2020, 31 December 2019
and 2018, the Bank had the following branch
offices in Indonesia (unaudited) as follows:

30 September/
September 2020
Kantor Pusat
Kantor Pusat Non-Operasional
Kantor Cabang
Kantor Cabang Pembantu
Kantor Kas

1
2
3
1

31 Desember/December
2019
2018
1
2
3
1

1
1
5
1

Pada tanggal 30 September 2020, 31
Desember 2019 dan 2018, jumlah karyawan
Bank adalah sebanyak 230, 138 dan 140
karyawan tetap (tidak diaudit).
b.

Establishment
(continued)

Penawaran umum saham Bank

Head office
Non-Operational Head office
Branch office
Sub-branch office
Cash office

As of 30 September 2020, 31 December 2019
and 2018, the Bank’s total employees are 230,
138
and
140
permanent
employees,
respectively (unaudited).
b.

Public offering of the Bank’s shares

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa tanggal 21 September 2015, yang
berita acaranya dituangkan dalam Akta Notaris
No. 7 tanggal 21 September 2015 dari Kirana
Ivyminerva Wilamarta, S.H., LL.M., dan telah
disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat
Keputusan No. AHU-AH.01.03-0967173 tanggal
23 September 2015. Para pemegang saham
menyetujui rencana Penawaran Umum Saham
Perdana Biasa kepada masyarakat melalui
pasar modal serta melakukan pencatatan
saham Bank di Bursa Efek Indonesia (“IDX”).

Based on the Extraordinary General Meeting of
Shareholders dated 21 September 2015, which
was notarized by Notarial Deed No. 7 dated 21
September 2015, of Notary Kirana Ivyminerva
Wilamarta, S.H., LL.M., and was approved by
the Minister of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.030967173 tanggal 23 September 2015. The
shareholders approved the Initial Public
Offering of Ordinary Shares plan to the public
through capital market and listing of the Bank’s
shares on the Indonesia Stock Exchange
(“IDX”).

Bank memperoleh pernyataan efektif dari IDX
melalui surat No. S-384/D.01/2015 tanggal 30
Desember 2015. Bank melakukan penawaran
umum perdana kepada masyarakat di
Indonesia atas 241.250.000 lembar saham
dengan nilai nominal sebesar Rp 100 (nilai
penuh) setiap lembar saham.

The Bank received effective statement from
IDX through letter No. S-384/D.01/2015 on 30
December 2015. The Bank undertook an initial
public offering to the public in Indonesia of
241,250,000 shares with a par value of Rp 100
(ful amount) per shares.
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PT BANK JAGO Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK ARTOS INDONESIA Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2020, 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 30 SEPTEMBER 2020, 31 DECEMBER 2019 AND 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020 DAN 2019
30 SEPTEMBER 2020 AND 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)
1.

INFORMASI UMUM (lanjutan)
b.

1.

Penawaran umum saham Bank (lanjutan)

GENERAL INFORMATION (continued)
b.

Public offering
(continued)

of

the

Bank’s

shares

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa tanggal 30 September 2019, para
pemegang saham menyetujui rencana Bank
untuk menambah modal sahamnya melalui
penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
I (“HMETD I”).

Based on Extraordinary General Meeting of
Shareholders dated 30 September 2019, the
shareholders approved the Bank’s plan to
increase its share capital through the issuance
of Pre-Emptive Rights Issue I (“HMETD I”).

Pada tanggal 2 April 2020 telah dicatatkan pada
Bursa Efek Indonesia sebanyak 9.650.000.000
saham baru atas nama dengan nominal Rp 100
(nilai penuh) per saham yang sehingga jumlah
saham yang ditempatkan dan disetor penuh
yang semula sebesar 1.206.250.000 saham
menjadi sejumlah 10.856.250.000 saham.

On 2 April 2020, the Bank’s shares were listed
on the Indonesia Stock Exchange with
9,650,000,000 new shares with value Rp 100
(full amount) for each shares therefore the
number of shares issued and fully paid
changed from 1,206,250,000 to 10,856,250,000
shares.

Penawaran Umum dan Penempatan Terbatas
yan telah dilakukan Bank adalah sebagati
berikut:

The Bank’s Public Offerings and Private
Placements are as follows:

Penawaran Umum
Perdana
Penawaran Umum
Terbatas dengan
Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu I
(”HMETD I”)

Tanggal
pencatatan/
Registration
date

Pernyataan
efektif/
Effective
registration

Jumlah saham
yang ditawarkan
(nilai penuh)/
Number of offered
shares (full
amount)

30 Desember/
December
2015

12 Januari/
January 2016

241,250,000

18 Maret/
March 2020

2 April/
April 2020

Nilai nominal
per saham
(nilai penuh)/
Par value per
share (full
amount)

100

9,650,000,000

100

Harga penawaran
per saham (nilai
penuh)/
Offering price per
share (full
amount)

12,500

Initial Public
Offering

139

Limited Public
Offering through
Pre-emptive
Rights Issue I
(“HMETD I”)

Pada tanggal 30 September 2020, 31
Desember 2019 dan 2018, masing-masing
sejumlah
10.856.250.000
lembar,
1.206.250.000 lembar dan 1.206.250.000
lembar saham Bank telah dicatat di Bursa Efek
Indonesia.

As at 30 September 2020, 31 December 2019
and 2018, the Bank’s shares totalling
10,856,250,000 shares, 1,206,250,000 shares
and 1,206,250,000 shares, respectivelly, are
listed on the Indonesia Stock Exchange.

Pemegang saham utama Bank adalah PT
Metamorfosis Ekosistem Indonesia dan Wealth
Track Technology Limited pada tanggal 30
September 2020, dan Arto Hardy pada tanggal
31 Desember 2019 dan 2018.

The controlling shareholders of the Bank are PT
Metamorfosis Ekosistem Indonesia and Wealth
Track Technology Limited as of 30 September
2020, and Arto Hardy as of 31 December 2019
dan 2018.
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PT BANK JAGO Tbk
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1.

INFORMASI UMUM (lanjutan)
c.

1.

Dewan Komisaris dan Direksi

GENERAL INFORMATION (continued)
c.

Susunan pengurus Bank pada tanggal 30
September 2020, 31 Desember 2019 dan 2018
adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Direktur Kepatuhan
Direktur
Direktur
1)
2)
3)

d.

Jerry Ng 3)
Anika Faisal 3)
Susilo Tedjaputera
Teguh Dartanto 3)

Kharim Indra Gupta
Siregar 3)
Arief Harris Tandjung 3)
Tjit Siat Fun 3)
Peterjan van Niewheuzen 3)
Deddy Triyana 3)

The composition of the Bank's management as
of 30 September 2020, 31 December 2019 and
2018 are as follows:
31 Desember/December
2019
2018

30 September/
September 2020
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen

Board of Commissioners and Directors

William Arto Hardy
Susilo Tedjaputera 1)
Lucia Djatmiko

William Arto Hardy
Lucia Djatmiko
-

Directors
2)

Deddy Triyana
Bambang Setiawan
Yovita Fifiningsih Ario 1)
-

Reinantha Yaputra
Lina Arto Hardy
Bambang Setiawan
-

Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan
Komite Remunerasi dan Nominasi

d.

Susunan Komite Audit, Komite Pemantau
Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi
Bank pada tanggal 30 September 2020,
31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai
berikut:
30 September/
September 2020

Komite Pemantau
Risiko
Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Komite Remunerasi
dan Nominasi
Ketua
Anggota
Anggota

President Director
Deputy President Director
Compliance Director
Director
Independent Director

Appointment effective on 17 June 2019 1)
Appointment effective on 10 July 2019 2)
Appointment effective on 18 March 2020 3)

Pengangkatan efektif pada tanggal 17 Juni 2019
Pengangkatan efektif pada tanggal 10 Juli 2019
Pengangkatan efektif pada tanggal 18 Maret 2020

Komite Audit
Ketua
Anggota
Anggota

Board of Commissioners
Chairman
Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner

Teguh Dartanto 7)
Manuel Lahengke Nusa
Arief T. Surowidjojo 6)

Susilo Tedjaputera
Manuel Lahengke Nusa
Anika Faisal 7)
Arief T. Surowidjojo 6)

Teguh Dartanto 7)
Jerry Ng 7)
Pratomo Soedarsono 5)

Audit
Committee,
Risk
Monitoring
Committee,
and
Remuneration
and
Nomination Committee
The composition of the Bank’s Audit
Committee, Risk Monitoring Committee, and
Remuneration and Nomination Committee as of
30 September 2020, 31 December 2019 and
2018 are as follows:

31 Desember/December
2019
2018
Lucia Djatmiko
Manuel Lahengke Nusa
Verawaty Surya Putra

Susilo Tedjaputera 4)
Manuel Lahengke Nusa
Verawaty Surya Putra
-

Lucia Djatmiko
William Arto Hardy
Arlia Soertikanti 4)

4)

Lucia Djatmiko
Manuel Lahengke Nusa
Verawaty Surya Putra

Audit Committee
Chairman
Member
Member

Manuel Lahengke Nusa
Verawaty Surya Putra
-

Risk Monitoring
Committee
Chairman
Member
Member
Member

Lucia Djatmiko
William Arto Hardy
Fifiningsih Ario

Remuneration and
Nomination Committee
Chairman
Member
Member

Appointment effective on 18 June 2019 4)
Appointment effective on 10 July 2020 5)
Appointment effective on 6 April 2020 6)
Appointment effective on 1 April 2020 7)

Pengangkatan efektif pada tanggal 18 Juni 2019
Pengangkatan efektif pada tanggal 10 Juli 2020
Pengangkatan efektif pada tanggal 6 April 2020
7)
Pengangkatan efektif pada tanggal 1 April 2020
5)
6)
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1.

INFORMASI UMUM (lanjutan)
e.

2.

Divisi Audit
Perusahaan

Internal

1.
dan

Sekretaris

GENERAL INFORMATION (continued)
e.

Internal Audit
Secretary

Division

and

Corporate

Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank
pada tanggal 30 September 2020, 31
Desember 2019 dan 2018 adalah Marthen Sulle
Konda.

The Head of Internal Audit (SKAI) of the Bank
as of 30 September 2020, 31 December 2019
and 2018 is Marthen Sulle Konda.

Sekretaris perusahaan Bank pada tanggal 30
September 2020 adalah Tjit Siat Fun, dan pada
31 Desember 2019 dan 2018 adalah Deddy
Triyana.

The Corporate Secretary of the Bank as of 30
September 2020 is Tjit Siat Fun, and as of 31
December 2019 and 2018 is Deddy Triyana.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

2.

SUMMARY
POLICIES

OF

SIGNIFICANT

ACCOUNTING

Laporan keuangan Bank telah diselesaikan dan
diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Bank pada
tanggal 23 November 2020.

The financial statements of the Bank were
completed and authorised for issuance by the
Bank’s Board of Director on 23 November 2020.

Kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan
dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah
seperti dijabarkan di bawah ini:

The significant accounting policies adopted in
preparing the Bank’s financial statements are set
out below:

a.

a.

Dasar penyusunan laporan keuangan

Basis of preparation
statements

of

the

financial

Laporan keuangan disusun dan disajikan
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
(“SAK”) di Indonesia, yang mencakup
Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan
oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia, dan dengan
peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan (“Bapepam-LK”) No.
VIII.G.7, yang merupakan Lampiran Keputusan
Ketua Bapepam-LK No. KEP347/BL/2012
tanggal 25 Juni 2012 tentang “Penyajian dan
Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau
Perusahaan Publik”.

The financial statements are prepared and
presented in accordance with Indonesia
Financial
Accounting
Standards,
which
comprise the Statements and Interpretations
issued by the Board of Financial Accounting
Standards of the Indonesian Institute of
Accountants, and Capital Market and Financial
Institutions Supervisory Agency (”BapepamLK”) regulation No. VIII.G.7, Appendix of the
Decree of the Chairman of Bapepam-LK No.
KEP-347/BL/2012 dated 25 June 2012
regarding ”Financial Statements Presentation
and Disclosure of the Issuer or Public
Company”.

Laporan keuangan kecuali laporan arus kas
disusun dengan menggunakan basis akrual.
Laporan keuangan disusun berdasarkan nilai
historis, kecuali beberapa akun tertentu dimana
standar akuntansi mensyaratkan pengukuran
nilai wajar.

The financial statements except for the
statements of cash flows are prepared using
the accrual basis. The financial statements are
prepared on the historical basis, except for
certain accounts where the accounting
standards require fair value measurement.

Laporan arus kas menyajikan perubahan dalam
kas dan setara kas dari aktivitas operasional,
investasi dan pendanaan dan disusun dengan
menggunakan metode langsung. Untuk tujuan
penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas
terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro
pada bank lain, dan penempatan pada Bank
Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo
dalam 3 bulan sejak perolehan, sepanjang tidak
digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang
diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Statements of cash flow present the changes in
cash and cash equivalents from operating,
investing and financing activities and are
prepared using the direct method. For the
purpose of presentation of the statements of
cash flows, cash and cash equivalents consist
of cash, current accounts with Bank Indonesia,
current accounts with other banks, and
placements with Bank Indonesia and other
banks which matures within 3 months from the
acquisition, as long as they are not being
pledged as collateral for borrowings nor
restricted.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)
a.

b.

Dasar penyusunan
(lanjutan)

laporan

keuangan

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)

ACCOUNTING

a.

the

Basis of preparation
statements (continued)

of

financial

Mata uang penyajian yang digunakan untuk
penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah
yang juga merupakan mata uang fungsional
Bank. Kecuali dinyatakan secara khusus,
informasi keuangan yang disajikan telah
dibulatkan menjadi jutaan Rupiah.

The presentation currency used for the
preparation of the financial statements is
Indonesian Rupiah, which is also the functional
currency of the Bank. Unless otherwise stated,
financial information presented in Rupiah has
been rounded to the nearest million.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan
SAK di Indonesia mengharuskan penggunaan
estimasi dan asumsi tertentu. Hal tersebut juga
mengharuskan manajemen untuk membuat
pertimbangan
dalam
proses
penerapan
kebijakan akuntansi. Area yang kompleks atau
memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih
tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi
berdampak
signifikan
terhadap
laporan
keuangan diungkapkan di Catatan 2ab.

The preparation of financial statements in
accordance
with
Indonesia
Financial
Accounting Standards requires the use of
certain certain estimates and assumptions. It
also requires management to exercise its
judgments in the process of applying
accounting policies. The areas involving a
higher degree of judgment or complexity, or
areas where assumptions and estimates are
significant to the financial statements are
disclosed in Note 2ab.

Perubahan kebijakan akuntansi

b.

Change in accounting policies

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam
penyusunan laporan keuangan untuk periode
yang berakhir 30 September 2020 adalah
konsisten dengan kebijakan akuntansi yang
diterapkan
dalam
penyusunan
laporan
keuangan
untuk
tahun
yang
berakhir
31 Desember 2019, kecuali untuk penerapan
dari standar, interpretasi, atau perubahan
standar yang berlaku efektif mulai tanggal 1
Januari 2020.

The accounting policies adopted in the
preparation of the financial statements for the
period ended 30 September 2020 are
consistent with the accounting policies adopted
in the preparation of the financial statements for
the year ended 31 December 2019, except for
the adoption of new, interpretations, or
amended standards effective beginning 1
January 2020.

Berikut ini adalah standar, perubahan dan
interpretasi yang berlaku efektif sejak tanggal 1
Januari 2020 yang relevan terhadap Bank:

The following standards, amendments and
interpretations became effective since 1
January 2020, which are relevant to the Bank:

a.

Amandemen dan Penyesuaian PSAK 1
“Penyajian Laporan Keuangan”.

a.

b.

Amandemen
PSAK
25
“Kebijakan
Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi,
dan Kesalahan”.
Amandemen
PSAK
60
“Instrumen
Keuangan: Penyajian”.
PSAK 71 "Instrumen Keuangan".
PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak
dengan Pelanggan".
PSAK 73 “Sewa”.

b.

c.
d.
e.
f.

c.
d.
e.
f.

Amendment and Annual Improvements to
SFAS 1 “Presentation of Financial
Statement”.
Amendment to SFAS 25 “Accounting
Policies, Changes in Accounting Estimates
and Errors”.
Amendment to SFAS 60 “Financial
Instruments: Disclosures”
SFAS 71 "Financial Instruments".
SFAS 72 "Revenue from Contracts with
Customers".
SFAS 73 “Leases”.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)
b.

Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
b.

ACCOUNTING

Change in accounting policies (continued)

Kecuali untuk perubahan yang dijelaskan di
bawah ini, implementasi dari standar-standar
tersebut
tidak
menghasilkan
perubahan
substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank
dan tidak memiliki dampak yang material
terhadap laporan keuangan di periode berjalan
atau tahun sebelumnya.

Except for the changes as explained below, the
implementation of the above standards did not
result in substantial changes to the Bank’s
accounting policies and had no material impact
to the financial statements for current period or
prior financial years.

PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

SFAS 71 "Financial Instruments"

PSAK 71 menggantikan PSAK 55 “Instrumen
Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” dan
memperkenalkan pengaturan baru untuk
klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan
berdasarkan penilaian atas model bisnis dan
arus kas kontraktual, pengakuan dan
pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai
instrumen keuangan dengan menggunakan
model kerugian kredit ekspektasian, yang
menggantikan model kerugian kredit yang
terjadi serta memberikan pendekatan yang
lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai.

SFAS 71 replaces SFAS 55 “Financial
Instruments: Recognition and Measurement”
and
introduces
new
requirements
for
classification and measurement for financial
instruments based on business model and
contractual cashflow assesstment, recognition
and measurement for allowance for impairment
losses for financial instruments using the
expected credit loss model, which replaced the
incurred credit loss model and also provides
simplified approach to hedge accounting.

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK
71, Bank memilih penerapan secara retrospektif
dengan
dampak
kumulatif
pada
awal
penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020
dan tidak menyajikan kembali informasi
komparatif. Bank telah melakukan penyesuaian
pada saldo defisit awal tahun 2020 sebesar Rp
3.242 yang berasal dari kenaikan cadangan
kerugian penurunan nilai atas kredit yang
diberikan.

In accordance with the transition requirements
in SFAS 71, the Bank elected to apply
retrospectively with the cumulative effect of
initial implementation recognised at 1 January
2020 and not restate comparative information.
The Bank has adjusted the beginning 2020
accumulated deficit amounting to Rp 3,242 from
the increase in allowance for impairment losses
for loans.

Berdasarkan penilaian terhadap model bisnis
dan arus kas kontraktual, pengaturan baru atas
PSAK 71 untuk klasifikasi dan pengukuran
instrument keuangan tidak berdampak terhadap
jumlah tercatat aset dan liabilitas keuangan
pada tanggal 1 Januari 2020.

Based on business model assessments and
contractual cashflow, there is no change to the
carrying amount of financial assets and
liabilities as of 1 January 2020 due to the
adoption of new classification under SFAS 71.

Peraturan baru atas akuntansi lindung nilai juga
tidak berdampak terhadap Bank dimana saat
ini, Bank tidak melakukan transaksi yang
berkaitan dengan akuntansi lindung nilai.

The hedge accounting rules in this standard
also had no impact to the Bank as currently the
Bank does not enter into transactions related to
the hedge accounting.

PSAK 73 "Sewa"

SFAS 73 "Leases”

Sehubungan dengan penerapan PSAK 73,
Bank sebagai pihak penyewa mengakui aset
hak guna dan liabilitas sewa terkait dengan
sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai
sewa operasi berdasarkan PSAK 30 “Sewa”,
kecuali atas sewa jangka pendek atau sewa
aset yang bernilai rendah.

In relation to the implementation of SFAS 73,
Bank as lessee recognised right-of-use assets
and lease liabilies related to leases which were
previously classified as operating leases based
on SFAS 30 “Leases”, except for short-term
leases or leases with low value assets.
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b.

c.

Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
b.

ACCOUNTING

Change in accounting policies (continued)

PSAK 73 "Sewa" (lanjutan)

SFAS 73 "Leases” (continued)

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa
pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan
menggunakan
suku
bunga
pinjaman
inkremental pada tanggal awal sewa. Dalam
menentukan suku bunga pinjaman inkremental,
Bank mempertimbangkan faktor-faktor utama
berikut: risiko kredit Bank, jangka waktu sewa,
jangka waktu pembayaran sewa, waktu dimana
sewa dimulai, dan mata uang dimana
pembayaran sewa ditentukan.

These lease liabilities were measured at the
present value of the remaining lease payments,
discounted using the incremental borrowing rate
as at start date of leasing period. In determining
incremental borrowing rate, the Bank considers
the following main factors: the Bank’s credit risk,
the lease term, the lease payment term, the
time at which the lease is entered into, and the
currency in which the lease payments are
denominated.

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK
73 “Sewa”, Bank memilih penerapan secara
retrospektif dengan dampak kumulatif pada
awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari
2020, dan tidak menyajikan kembali informasi
komparatif. Akan tetapi, karena Bank tidak
mempunyai kontrak sewa jangka panjang,
komitmen kewajiban sewa, dan/atau sewa aset
yang bernilai signifikan yang berlaku dari tahun
2019, Bank tidak membukukan liabilitas sewa
maupun akumulasi beban depresiasi atas aset
hak guna pada saldo kerugian awal tahun
2020. Pada tanggal 1 Januari 2020, Bank
mereklasifikasi biaya dibayar dimuka menjadi
aset hak-guna sebesar Rp 367.

In accordance with the transition requirements
in SFAS 73 “Leases”, the Bank elected to apply
retrospectively with the cumulative effect of
initial implementation recognised at 1 January
2020 and did not restate comparative
information. However, since the Bank did not
have long-term lease contracts, lease liabilities
commitment nor asset lease with significant
value which were valid from 2019, the Bank did
not record any lease liabilities or accumulated
depreciation expense of right-of-use assets in
the beginning 2020 accumulated losses. As of 1
January 2020, the Bank reclassified prepaid
expenses to right-of-use assets amounting Rp
367.

Dalam menerapkan PSAK 73 untuk pertama
kalinya, Bank menerapkan cara praktis yang
diizinkan
oleh
standar
dengan
cara
menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk
portfolio sewa dengan karakteristik yang cukup
serupa serta tidak membuat penyesuaian
transisi untuk sewa yang aset pendasarnya
bernilai rendah dan sewa jangka pendek.

In applying SFAS 73 for the first time, the Bank
applied the practical expedient clause permitted
by the Standard to use a single discount rate to
a portfolio of leases with reasonably similar
characteristics, and did not make transition
adjustment for leases with low value underlying
assets and short-term leases.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(i)

Aset keuangan

c.

Financial assets and financial liabilities
(i)

Aset keuangan Bank terutama terdiri dari
kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada
bank lain, penempatan pada Bank
Indonesia dan bank lain, surat berharga,
surat berharga yang dibeli dengan janji
dijual kembali (reverse repo), tagihan
lainnya, kredit yang diberikan dan
pendapatan bunga yang masih akan
diterima.

Financial assets
The Bank’s financial assets mainly consist
of cash, current accounts with Bank
Indonesia, current accounts with other
banks, placements with Bank Indonesia
and other banks, marketable securities,
marketable securities purchased under
resale agreement (reverse repo), other
receivables, loans and interest receivables.
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c.

Aset keuangan dan
(lanjutan)
(i)

liabilitas

keuangan

Aset keuangan (lanjutan)

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
c.

ACCOUNTING

Financial assets and financial liabilities
(continued)
(i)

Financial assets (continued)

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari
2020

Policy applicable before 1 January 2020

Bank
mengklasifikasikan
aset
keuangannya dalam kategori (a) aset
keuangan yang diukur pada nilai wajar
melalui laporan laba rugi, (b) aset
keuangan tersedia untuk dijual, (c) aset
keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, dan
(d) kredit yang diberikan dan piutang.
Klasifikasi ini tergantung dari tujuan
perolehan
aset
keuangan
tersebut.
Manajemen menentukan klasifikasi aset
keuangan tersebut pada saat awal
pengakuannya.

The Bank classifies its financial assets in
category (a) financial assets at fair value
through profit or loss, (b) financial assets
available for sale, (c) financial assets held
to maturity, and (d) loans and receivables.
This classification depends on the purpose
of acquiring financial assets. Management
determines the classification of financial
assets at initial recognition.

a)

a)

Aset keuangan yang diukur pada nilai
wajar melalui laba rugi

Financial assets measured at fair
value through profit or loss

Kategori ini terdiri dari dua subkategori berupa aset keuangan yang
diklasifikasikan
dalam
kelompok
diperdagangkan dan aset keuangan
yang pada saat pengakuan awal telah
ditetapkan oleh Bank untuk diukur
pada nilai wajar melalui laba rugi.

This category consists of two
subcategories, which are financial
assets classified as held for trading
and financial assets designated by
Bank as at fair value through profit or
loss upon initial recognition.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam
kelompok
diperdagangkan
jika
diperoleh atau dimiliki terutama untuk
tujuan dijual atau dibeli kembali dalam
waktu dekat atau jika merupakan
bagian dari portofolio instrumen
keuangan tertentu yang dikelola
bersama dan terdapat intensi dan
bukti atas pola ambil untung dalam
jangka waktu pendek (short-term profit
taking).

A financial asset is classified as held
for trading if it is acquired or incurred
principally for the purpose of selling or
repurchasing in the near term or if it is
part of a portfolio of identified financial
instruments that are managed together
and for which there is intention and
evidence of short-term profit taking.

Instrumen
keuangan
yang
dikelompokan ke dalam kategori ini
diakui pada nilai wajarnya pada saat
pengakuan
awal
pada
tanggal
perdagangan dimana Bank menjadi
suatu
pihak
dalam
ketentuan
kontraktual instrumen tersebut; biaya
transaksi diakui secara langsung ke
dalam laporan laba rugi. Keuntungan
dan kerugian yang timbul dari
perubahan nilai wajar dan penjualan
instrumen keuangan diakui di dalam
laporan laba rugidan dicatat masingmasing
sebagai
“Keuntungan/
(kerugian) dari perubahan nilai wajar
instrumen
keuangan”
dan
“Keuntungan/(kerugian) dari penjualan
instrumen keuangan”. Pendapatan
bunga dari instrumen keuangan dalam
kelompok diperdagangkan dicatat
sebagai “Pendapatan bunga”.

Financial instruments included in this
category are recognised initially at fair
value on the trade date when the Bank
becomes a party to the contractual
privisions
of
the
instruments;
transaction costs are taken directly to
the statement of comprehensive
income. Gains and losses arising from
changes in fair value and sales of
these
financial instruments
are
included directly in the statement profit
or loss and comprehensive income
and are reported respectively as
“Gains/ (losses) from changes in fair
value of financial instruments” and
“Gains/ (losses) from sale of financial
instruments”. Interest income on
financial instruments held for trading
are included in “Interest income”.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
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c.

Aset keuangan dan
(lanjutan)
(i)

liabilitas

keuangan

Aset keuangan (lanjutan)

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
c.

ACCOUNTING

Financial assets and financial liabilities
(continued)
(i)

Financial assets (continued)

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari
2020 (lanjutan)

Policy applicable before 1 January 2020
(continued)

b)

b)

c)

Aset keuangan tersedia untuk dijual

Financial Assets available for sale

Aset
keuangan
dalam
kategori
tersedia untuk dijual adalah aset
yang
keuangan
non-derivatif
ditetapkan untuk dimiliki dalam periode
tertentu dimana akan dijual dalam
rangka pemenuhan likuiditas atau
perubahan suku bunga, valuta asing
atau yang tidak diklasifikasikan
sebagai kredit yang diberikan atau
piutang, investasi yang diklasifikasikan
dalam kelompok dimiliki hingga jatuh
tempo atau aset keuangan yang
diukur pada nilai wajar melalui laporan
laba rugi.

Available for sale financial assets are
non-derivative financial assets that are
intended to be held for indefinite
period of time, which may be sold in
response to needs for liquidity or
changes in interest rates, exchange
rates or that are not classified as loans
and
receivables,
held-to-maturity
investments or financial assets at fair
value through profit and loss.

Pada saat pengakuan awalnya, aset
keuangan tersedia untuk dijual diakui
pada nilai wajarnya ditambah biaya
transaksi yang dapat diatribusikan
secara langsung pada perolehan aset
keuangan, dan selanjutnya diukur
pada
nilai
wajarnya
dimana
keuntungan atau kerugian diakui pada
laporan penghasilan komprehensif lain
kecuali untuk kerugian penurunan nilai
dan laba rugi selisih kurs, hingga aset
keuangan dihentikan pengakuannya.

Available for sale financial assets are
initially recognised at fair value, plus
transaction costs that are directly
attributable to the acquisition of a
financial
asset,
and
measured
subsequently at fair value with gains
and losses being recognised in
statements of other comprehensive
income, except for impairment losses
and foreign exchange gains and
losses, until the financial assets are
derecognised.

Jika aset keuangan tersedia untuk
dijual mengalami penurunan nilai,
akumulasi laba atau rugi yang
sebelumnya diakui pada penghasilan
komprehensif lainnya, diakui pada
laba rugi. Pendapatan bunga dihitung
menggunakan metode suku bunga
efektif dan keuntungan atau kerugian
yang timbul akibat perubahan nilai
tukar diakui pada laporan laba rugi.

If an available for sale financial asset
is determined to be impaired, the
cumulative gain or loss previously
recognised in other comprehensive
income is recognised as profit or loss.
Interest income is calculated using the
effective interest method, and foreign
currency gains or losses on are
recognised in the statements of profit
or loss.

Aset keuangan dimiliki hingga jatuh
tempo

c)

Aset keuangan dalam kategori dimiliki
hingga jatuh tempo adalah aset
keuangan
non-derivatif
dengan
pembayaran
tetap
atau
telah
ditentukan dan jatuh temponya telah
ditetapkan, serta Bank mempunyai
intensi positif dan kemampuan untuk
memiliki aset keuangan tersebut
hingga jatuh tempo, kecuali:
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Financial assets held-to-maturity
Held-to-maturity financial assets are
nonderivative financial assets with
fixed or determinable payments and
fixed maturities that the Bank has the
positive intention and ability to held-tomaturity, other than:
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)
c.

Aset keuangan dan
(lanjutan)
(i)

liabilitas

keuangan

Aset keuangan (lanjutan)

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
c.

ACCOUNTING

Financial assets and financial liabilities
(continued)
(i)

Financial assets (continued)

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari
2020 (lanjutan)

Policy applicable before 1 January 2020
(continued)

c)

c)

d)

Aset keuangan dimiliki hingga jatuh
tempo

Financial assets held-to-maturity

-

investasi
yang
pada
saat
pengakuan
awal
ditetapkan
sebagai aset keuangan yang
diukur pada nilai wajar melalui
laporan laba rugi;

-

investment that the Bank upon
initial recognition designates as at
fair value through profit or loss;

-

investasi yang ditetapkan oleh
Bank dalam kelompok tersedia
untuk dijual; dan

-

investment
that
the
Bank
designates as available for sale;
and

-

aset keuangan yang memiliki
definisi kredit yang diberikan dan
piutang.

-

financial assets that meet the
definition
of
loans
and
receivables.

Aset keuangan dimiliki hingga jatuh
tempo diakui pada nilai wajarnya
ditambah biaya transaksi (jika ada) dan
selanjutnya
diukur
pada
biaya
perolehan
diamortisasi
dengan
menggunakan suku bunga efektif
dikurangi
cadangan
kerugian
penurunan nilai.

These financial assets are initially
recognised at fair value including
transaction
costs
(if
any)
and
subsequently measured at amortised
cost, using the effective interest method
less allowance for impairment loss.

Pendapatan bunga dari investasi
dimiliki hingga jatuh tempo dicatat
dalam laporan laba rugi dan diakui
sebagai “Pendapatan bunga”. Ketika
penurunan nilai terjadi, kerugian
penurunan
nilai
diakui
sebagai
pengurang dari nilai tercatat investasi
dan diakui di dalam laporan keuangan
sebagai “Pembentukan cadangan
kerugian penurunan nilai atas aset
keuangan”.

Interest income on held-to-maturity
investments is included in the
statements of profit or loss and reported
as “Interest income”. In the case of
impairment, the impairment loss is
reported as a deduction from the
carrying value of the investment and
recognised in the financial statements
as “Allowance for impairment losses on
financial assets”.

Kredit yang diberikan dan piutang

d)

Kredit yang diberikan dan piutang
adalah aset keuangan dan nonderivatif dengan pembayaran tetap
atau telah ditentukan dan tidak
mempunyai kuotasi di pasar aktif,
kecuali:
yang dimaksudkan oleh Bank
untuk dijual dalam waktu dekat,
yang
diklasifikasikan
dalam
kelompok diperdagangkan, serta
yang pada saat pengakuan awal
ditetapkan pada nilai wajar
melalui laporan laba rugi;
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Loans and receivables
Loans and receivables are nonderivative financial assets with fixed or
determinable payments and fixed
maturity with no quotations in an active
market, except:
-

those intended by the Bank to be
sold immediately or in the shortterm, those classified as held-fortrading, and those that the Bank
upon initial recognition designates
as at fair value through profit or
loss;
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Aset keuangan dan
(lanjutan)
(i)

liabilitas

keuangan

Aset keuangan (lanjutan)

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
c.

ACCOUNTING

Financial assets and financial liabilities
(continued)
(i)

Financial assets (continued)

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari
2020 (lanjutan)

Policy applicable before 1 January 2020
(continued)

d) Kredit yang diberikan dan piutang
(lanjutan)

d) Loans and receivables (continued)

-

e)

yang pada saat pengakuan awal
ditetapkan
dalam
kelompok
tersedia untuk dijual; atau
dalam hal pemilik mungkin tidak
akan
memperoleh
kembali
investasi awal secara substansial
kecuali yang disebabkan oleh
penurunan kualitas kredit yang
diberikan dan piutang.

-

those which the Bank upon initial
recognition designates as available
for sale; or
those for which the holder may not
recover substantially all of its initial
investment, other than because of
credit deterioration.

Pada saat pengakuan awal, kredit
yang diberikan dan piutang diakui
pada nilai wajarnya ditambah biaya
transaksi dan selanjutnya diukur pada
biaya perolehan diamortisasi dengan
menggunakan metode suku bunga
efektif dikurangi cadangan kerugian
penurunan nilai.

Loans and receivables are initially
recognised at fair value plus
transaction costs and subsequently
measured at amortised cost using the
effective interest rate method less
allowance for impairment losses.

Pendapatan dari aset keuangan dalam
kelompok kredit yang diberikan dan
piutang dicatat di dalam laporan laba
rugi dan penghasilan komprehensif
lain
dan
dilaporkan
sebagai
“Pendapatan bunga”.

Interest income on financial assets
classified as loans and receivables is
included in the statement of profit or
loss and other comprehensive income
and reported as “Interest income”.

Dalam hal terjadi penurunan nilai,
kerugian penurunan nilai dilaporkan
sebagai pengurang dari nilai tercatat
dari aset keuangan dalam kelompok
kredit yang diberikan dan piutang, dan
diakui di dalam laporan laba rugi
komprehensif sebagai “Pembentukan
cadangan kerugian penurunan nilai
atas aset keuangan”.

In the case of impairment, the
impairment loss is reported as a
deduction from the carrying value of
the financial assets classified as loan
and receivables and recognised in the
statements of comprehensive income
as “Allowance for impairment losses
on financial assets”.

Pengakuan

e)

Bank menggunakan akuntansi tanggal
perdagangan untuk mencatat seluruh
transaksi aset keuangan yang lazim
(regular).
Aset
keuangan
yang
dialihkan kepada pihak ketiga tetapi
tidak memenuhi syarat penghentian
pengakuan disajikan di dalam laporan
posisi keuangan sebagai “Aset yang
dijaminkan”, jika pihak penerima
memiliki hak untuk menjual atau
mentransfer kembali.
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Recognition
The Bank uses trade date accounting
for regular way contracts when
recording financial assets transactions.
Financial assets that are transferred to
a third party but do not qualify for
derecognition are presented in the
statements of financial position as
“Pledged assets”, if the transferee has
the right to sell or repledge them.
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2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
c.

ACCOUNTING

Assets and financial liabilities (continued)
(i)

Financial assets (continued)

Kebijakan berlaku mulai 1 Januari 2020

Policy applicable starting 1 January
2020

Sesuai
dengan
PSAK
71,
Bank
mengklasifikasikan aset keuangannya
dalam kategori:
(a) aset keuangan yang diukur pada nilai
wajar diamortisasi,
(b) aset keuangan yang diukur pada nilai
wajar
melalui
penghasilan
komprehensif lain (FVOCI), dan
(c) aset keuangan yang diukur pada nilai
wajar melalui laba rugi (FVPL).

In accordance with SFAS 71, Bank
classifies its financial assets into three
categories:
(a) at amortised cost,

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi
kategori tersebut di atas berdasarkan
model bisnis dimana aset keuangan
tersebut dimiliki dan karakteristik arus kas
kontraktualnya. Model bisnis merefleksikan
bagaimana kelompok aset keuangan
dikelola untuk mencapai tujuan bisnis
tertentu.

Financial assets are classified into these
categories based on the business model
within which they are held and their
contractual cash flow characteristics. The
business model reflects how groups of
financial assets are managed to achieve a
particular business objective.

a)

a)

b)

Aset keuangan yang diukur pada nilai
wajar diamortisasi

value
through
other
(b) fair
comprehensive income (FVOCI), and
(c) fair value through profit or loss (FVPL).

Financial
assets
amortised costs

measured

at

Aset keuangan dapat diukur pada
biaya perolehan diamortisasi hanya
jika memenuhi kedua kondisi berikut
dan tidak ditetapkan sebagai FVPL:
- Aset keuangan dikelola dalam
model bisnis yang bertujuan untuk
memiliki aset keuangan untuk tujuan
mendapatkan arus kas kontraktual
(hold-to-collect); dan

A financial asset is measured at
amortised cost only if it meets both of
the following conditions and is not
designated as FVPL:
- The financial asset is held within a
business model whose objective is
to hold the asset to collect
contractual cash flow (hold-tocollect); and

- Kriteria
kontraktual
dari
aset
keuangan yang pada tanggal
tertentu menghasilkan arus kas
yang merupakan pembayaran pokok
dan bunga semata (SPPI) dari
jumlah pokok terutang.

- Its contractual terms give rise on
specified dates to cash flows that
are solely payments of principal and
interest (SPPI) on the principal
amount outstanding.

Aset keuangan yang diukur pada nilai
wajar
melalui
penghasilan
komprehensif lain (FVOCI)

b)

Suatu aset keuangan diukur pada
FVOCI, hanya jika memenuhi kedua
kondisi berikut dan tidak ditetapkan
sebagai FVPL:
- Aset keuangan dikelola dalam
model bisnis yang tujuan tercapai
dengan mendapatkan arus kas
kontraktual dan menjual aset
keuangan; dan
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Financial assets measured at fair
value through other comprehensive
income (FVOCI)
A financial asset is measured at
FVOCI only if it meets both of the
following conditions and is not
designated as FVPL:
- The financial asset is held within a
business model whose objective is
to hold the asset to collect
contractual cash flows and to sell
financial assets; and
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c.

Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)
(i)

Aset keuangan (lanjutan)

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
c.

ACCOUNTING

Assets and financial liabilities (continued)
(i)

Financial assets (continued)

Kebijakan berlaku mulai 1 Januari 2020
(lanjutan)

Policy applicable starting 1 January
2020 (continued)

b)

b)

c)

Aset keuangan yang diukur pada nilai
wajar
melalui
penghasilan
komprehensif lain (FVOCI) (lanjutan)

Financial assets measured at fair
value through other comprehensive
income (FVOCI) (continued)

- Kriteria
kontraktual
dari
aset
keuangan yang pada tanggal
tertentu menghasilkan arus kas
yang merupakan pembayaran pokok
dan bunga semata dari jumlah
pokok terutang.

- Its contractual terms give rise on
specified dates to cash flows that
are solely payments of principal and
interest on the principal amount
outstanding.

Seluruh aset keuangan yang tidak
diklasifikasikan
sebagai
aset
keuangan yang diukur dengan biaya
perolehan diamortisasi atau aset
keuangan yang diukur pada FVOCI
sebagaimana ketentuan di atas diukur
dengan FVPL.

All financial assets not classified as
measured at amortised cost or FVOCI
as described above are measured at
FVPL.

Aset keuangan yang diukur pada nilai
wajar melalui laba rugi (FVPL)

c)

Financial assets measured at fair
value through profit or loss (FVPL)

Aset keuangan yang dimiliki atau
dikelola untuk diperdagangkan dan
yang
kinerjanya
dievaluasi
berdasarkan nilai wajar diukur pada
FVPL, karena aset keuangan tersebut
tidak dimiliki untuk menerima arus kas
kontraktual atau tidak dimiliki untuk
menerima arus kas kontraktual dan
untuk menjual aset keuangan.

Financial assets that are held or
managed for trading and whose
performance is evaluated on a fair
value basis are measured at FVPL, as
they are neither held to collect
contractual cash flows nor held both to
collect contractual cash flows and to
sell financial assets.

Penilaian apakah arus kas kontraktual
hanya merupakan pembayaran pokok
dan bunga semata (SPPI)

Assessment of whether contractual
cash flows are solely payments of
principal and interest (SPPI)

Untuk tujuan penilaian ini, 'pokok'
didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset
keuangan pada pengakuan awal. 'Bunga'
didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai
waktu atas uang dan untuk risiko kredit
yang terkait dengan jumlah pokok yang
terutang selama periode waktu tertentu
dan untuk risiko dan biaya pinjaman dasar
lainnya (misalnya risiko likuiditas dan
biaya
administrasi),
serta
marjin
keuntungan.

For the purposes of this assessment,
‘principal’ is defined as the fair value of the
financial asset on initial recognition.
‘Interest’ is defined as consideration for the
time value of money and for the credit risk
associated with the principal amount
outstanding during a particular period of
time and for other basic lending risks and
costs (e.g. liquidity risk and administrative
costs), as well as profit margin.
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2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
c.

ACCOUNTING

Assets and financial liabilities (continued)
(i)

Financial assets (continued)

Kebijakan berlaku mulai 1 Januari 2020
(lanjutan)

Policy applicable starting 1 January
2020 (continued)

Penilaian apakah arus kas kontraktual
hanya merupakan pembayaran pokok
dan bunga semata (SPPI) (lanjutan)

Assessment of whether contractual
cash flows are solely payments of
principal and interest (SPPI) (continued)

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual
adalah SPPI, Bank mempertimbangkan
ketentuan kontraktual instrumen tersebut.
Hal ini termasuk menilai apakah aset
keuangan
mengandung
ketentuan
kontraktual yang dapat mengubah waktu
atau jumlah arus kas kontraktual sehingga
tidak memenuhi kondisi. Dalam melakukan
pernialain, Bank mempertimbangkan:

In assessing whether the contractual cash
flows are SPPI, the Bank considers the
contractual terms of the instrument. This
includes assessing whether the financial
asset contains a contractual term that
could change the timing or amount of
contractual cash flows such that it would
not meet this condition. In making the
assessment, the Bank considers:

-

-

-

Kejadian kontinjensi yang akan
mengubah jumlah dan waktu arus kas;
Fitur leverage;
Persyaratan pelunasan dipercepat dan
perpanjangan fasilitas;
Ketentuan yang membatasi klaim
Bank atas arus kas dari aset tertentu
(seperti pinjaman non-recourse); dan
Fitur yang memodifikasi imbalan dari
nilai waktu atas uang (seperti
penetapan ulang suku bunga berkala).

-

Contingent events that would change
the amount and timing of cash flows;
Leverage features;
Prepayment and extension terms;
Terms that limit the Bank’s claims to
cash flows from specified assets (e.g.
non-recourse loans); and
Features that modify consideration of
the time value of money (e.g.
periodical reset of interest rates).

Penilaian model bisnis

Business model assessment

Penilaian model bisnis Bank melakukan
penilaian terhadap tujuan model bisnis dari
kepemilikan suatu aset pada tingkatan
portofolio, karena hal ini yang paling
mencerminkan cara bisnis dikelola dan
informasi diberikan kepada manajemen.

In regard to the business model
assessment, the Bank makes an
assessment of the objective of a business
model in which an asset is held at a
portfolio level because this best reflects the
way the business is managed and
information is provided to management.

Model bisnis mengacu pada bagaimana
aset keuangan dikelola bersama untuk
menghasilkan arus kas untuk Bank. Arus
kas mungkin dihasilkan dengan menerima
arus kas kontraktual, menjual aset
keuangan atau keduanya. Model bisnis
ditentukan pada tingkat agregasi di mana
kelompok aset dikelola bersama untuk
mencapai tujuan tertentu dan tidak
bergantung pada niat manajemen pada
instrumen individual.

Business model refers to how financial
assets are managed together to generate
cash flows for the Bank. This may be
collecting contractual cash flows, selling
financial assets or both. Business models
are determined at a level of aggregation
where groups of assets are managed
together to achieve a particular objective
and do not depend on management's
intentions for individual instruments.
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Assets and financial liabilities (continued)
(i)

Financial assets (continued)

Kebijakan berlaku mulai 1 Januari 2020
(lanjutan)

Policy applicable starting 1 January
2020 (continued)

Penilaian model bisnis (lanjutan)

Business model assessment (continued)

Bank menilai model bisnis pada aset
keuangan setidaknya pada tingkat lini
bisnis atau pada di mana terdapat variasi
mandat/tujuan dalam lini bisnis, atau pada
lini bisnis produk atau pada tingkat yang
lebih granular (misalnya sub-portofolio atau
sub-lini bisnis).

The Bank assesses the business model of
financial assets at least at business line
level or where there are varying mandates
or objectives within a business line, at a
more granular product business line (e.g.
sub-portfolios or sub-business lines).

Penentuan model bisnis dilakukan dengan
mempertimbangkan semua bukti relevan
yang tersedia pada tanggal penilaian,
termasuk tetapi tidak terbatas pada:

Business model determinations are made
considering all relevant evidences available
at the date of the assessment, which
include, but not limited to:

-

bagaimana kinerja bisnis dan aset
keuangan yang ada di dalam unit
bisnis itu dievaluasi dan dilaporkan
kepada
manajemen.
Tingkat
pemisahan yang diidentifikasi untuk
klasifikasi PSAK 71 harus konsisten
dengan bagaimana portofolio aset
dipisahkan dan dilaporkan kepada
manajemen;

-

how the performance of the business
and the financial assets held within
that business unit are evaluated and
reported to management. The level of
segregation identified for SFAS 71
classification should be consistent with
how asset portfolios are segregated
and reported to senior management;

-

risiko yang mempengaruhi kinerja unit
bisnis dan aset keuangan yang dimiliki
dalam unit bisnis itu dan khususnya
bagaimana risiko itu dikelola; dan

-

the risks that affect the performance of
the business unit and the financial
assets held within that business unit
and in particular the way those risks
are managed; and

-

bagaimana
manajer
unit bisnis
dikompensasi
(misalnya,
apakah
kompensasi didasarkan pada nilai
wajar dari aset yang dikelola atau
pada arus kas kontraktual yang
dikumpulkan).

-

how managers of the business unit are
compensated (for example, whether
the compensation is based on the fair
value of the assets managed or on the
contractual cash flows collected).

Penentuan
model
bisnis
dilakukan
berdasarkan skenario yang diperkirakan
akan terjadi oleh Bank dan tidak dalam
kondisi sangat tertekan atau 'kondisi
terburuk'. Jika aset dijual dalam kondisi
yang tidak diharapkan oleh Bank untuk
berlaku ketika aset diakui, klasifikasi aset
keuangan yang ada dalam portofolio tidak
disajikan secara tidak akurat, tetapi
kondisi tersebut harus dipertimbangkan
untuk aset yang diperoleh di masa
mendatang.

Business model determinations are made
on the basis of scenarios that the Bank
reasonably expects to occur and not under
highly stressed or 'worst case' conditions.
Where assets are disposed of under
conditions that the Bank did not reasonably
expect to prevail when the assets were
recognised, the classification of existing
financial assets in the portfolio are not
rendered inaccurate but the conditions in
question should be considered for any
assets acquired going forward.
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Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)
(i)

Aset keuangan (lanjutan)

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
c.

ACCOUNTING

Assets and financial liabilities (continued)
(i)

Financial assets (continued)

Kebijakan berlaku mulai 1 Januari 2020
(lanjutan)

Policy applicable starting 1 January
2020 (continued)

Penilaian model bisnis (lanjutan)

Business model assessment (continued)

Perubahan pada model bisnis atau
pengenalan model bisnis baru ditentukan
melalui proses persetujuan unit bisnis baru.

Changes to business models or the
introduction of new business models are
determined through the new business unit
approval process.

Bank dapat mereklasifikasi seluruh aset
keuangan yang terpengaruh jika dan hanya
jika, model bisnis untuk pengelolaan aset
keuangan berubah.

The Bank can reclassify all of its financial
assets, if and only if, its business model for
managing those financial assets changes.

(ii) Liabilitas keuangan

(ii) Financial liabilities

Liabilitas keuangan Bank terutama terdiri
dari liabilitas segera, simpanan dari
nasabah, simpanan dari bank-bank lain,
beban bunga yang masih harus dibayar,
dan liabilitas sewa.

Bank’s financial liabilities mainly consist of
liabilities due immediately, deposits,
deposits from other banks, accrued interest
expenses, and lease liabilities.

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

Financial liabilities are classified into the
following measurement categories at initial
recognition based on their nature and
purpose:

a) Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

a) Fair value through profit or loss

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

Financial liabilities measured at fair
value through profit or loss, which has 2
(two) sub-classifications, i.e. financial
liabilities designated as such upon
initial recognition and financial liabilities
classified as held for trading.

Liabilitas keuangan yang diukur pada
nilai
wajar
melalui
laba
rugi
diklasifikasikan
sebagai
diperdagangkan jika diperoleh atau
dimiliki terutama untuk tujuan dijual
atau dibeli kembali dalam waktu dekat
atau jika merupakan bagian dari
portofolio instrumen keuangan tertentu
yang dikelola bersama dan terdapat
bukti mengenai pola ambil untung
dalam jangka pendek (short-term profityang
terkini.
Derivatif
taking)
diklasifikasikan
sebagai
instrumen
diperdagangkan kecuali ditetapkan dan
efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Financial liabilities measured at fair
value through profit or loss is classified
as held for trading if it is acquired or
incurred principally for the purpose of
selling or repurchasing it in the near
term or if it is part of a portfolio of
identified financial instruments that are
managed together and for which there
is evidence of a recent actual pattern of
short-term profit-taking. Derivatives are
also categorised as held for trading
instrument unless they are designated
and effective as hedging instruments.
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c.
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(ii) Liabilitas keuangan (lanjutan)
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2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
c.

ACCOUNTING

Assets and financial liabilities (continued)
(ii) Financial liabilities (continued)
a) Fair value
(continued)

through

profit

or

loss

Jika Bank pada pengakuan awal telah
menetapkan instrumen utang tertentu
sebagai nilai wajar melalui laba rugi
(opsi nilai wajar), maka selanjutnya,
penetapan ini tidak dapat diubah.

If the Bank designated certain debt
securities upon initial recognition as at
fair value through profit or loss (fair
value option), then this designation
cannot be changed subsequently.

Keuntungan dan kerugian yang timbul
dari perubahan nilai wajar liabilitas
keuangan yang diklasifikasikan sebagai
diperdagangkan dicatat dalam laporan
laba
rugi
sebagai
“Keuntungan/
(kerugian) dari perubahan nilai wajar
instrumen keuangan”. Beban bunga
dari liabilitas keuangan diklasifikasikan
sebagai
diperdagangkan
dicatat
sebagai “Beban bunga”.

Gains and losses arising from changes
in fair value of financial liabilities
classified held for trading are included
in the statement of profit or loss and
reported as “Gains/(losses) from
changes in fair value of financial
instruments”. Interest expenses on
financial liabilities held for trading are
included in “Interest expenses”.

b) Liabilitas keuangan yang diukur pada
biaya perolehan diamortisasi

b) Financial
liabilities
amortised cost

measured

at

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

Financial
liabilities
measured
at
amortised cost consist of non-derivative
financial liabilities that are not held for
trading purpose and not designated at
fair value through profit or loss.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas
keuangan yang diukur dengan biaya
perolehan diamortisasi diukur pada nilai
wajar ditambah biaya transaksi (jika
ada). Setelah pengakuan awal, Bank
mengukur seluruh liabilitas keuangan
yang diukur dengan biaya perolehan
diamortisasi dengan menggunakan
metode suku bunga efektif.

Financial liabilities at amortised cost are
initially recognised at fair value plus
transaction costs (if any). After initial
recognition, the Bank measures all
financial liabilities at amortised cost
using effective interest rates method.

Tidak ada perubahan signifikan untuk
klasifikasi
dan
pengukuran
liabilitas
keuangan sebelum dan setelah 1 Januari
2020.

There are no significant changes in
classification and measurement for financial
liabilities before and after 1 January 2020.
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2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
c.

ACCOUNTING

Assets and financial liabilities (continued)
(iii) Recognition

Semua aset atau liabilitas keuangan pada
saat pengakuan awal diukur sebesar nilai
wajarnya ditambah biaya transaksi, kecuali
untuk aset keuangan dan liabilitas
keuangan yang diukur pada nilai wajar
melalui laba rugi, dimana biaya transaksi
diakui langsung dalam laba rugi.

All financial assets or liabilities are
measured initially at their fair value plus
transaction costs, except for financial
assets and financial liabilities measured at
fair value through profit or loss, transaction
costs are recognised directly in profit or
loss.

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

Regular purchases and sales of financial
assets are recognised on the trade date,
on which the Bank commits to purchase or
sell those assets.

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

All other financial assets and liabilities are
initially recognised on the trade date at
which the Bank becomes a party to the
contractual provisions of the instrument.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya
yang dapat diatribusikan secara langsung
untuk perolehan suatu aset keuangan atau
penerbitan suatu liabilitas keuangan dan
merupakan biaya tambahan yang tidak
akan terjadi apabila instrumen keuangan
tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan.
Untuk aset keuangan, biaya transaksi
ditambahkan pada jumlah yang diakui
pada awal pengakuan aset, sedangkan
untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi
dikurangkan dari jumlah liabilitas yang
diakui pada awal pengakuan liabilitas.

Transaction costs include only those costs
that are directly attributable to the
acquisition of a financial asset or issuance
of a financial liability and are incremental
costs that would not have been incurred if
the financial instruments had not been
acquired or issued. In the case of financial
assets, transaction costs are added to the
amount recognised initially, while for
financial liabilities, transaction costs are
deducted from the amount of liability
recognised initially.

Biaya transaksi tersebut diamortisasi
selama umur instrumen berdasarkan
metode suku bunga efektif dan dicatat
sebagai bagian dari pendapatan bunga
untuk biaya transaksi sehubungan dengan
aset keuangan atau sebagai bagian dari
beban bunga untuk biaya transaksi
sehubungan dengan liabilitas keuangan.

Such transaction costs are amortised over
the terms of the instruments based on the
effective interest method and are recorded
as part of interest income for transaction
costs related to financial assets or interest
expenses for transaction costs related to
financial liabilities.
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2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
c.

ACCOUNTING

Assets and financial liabilities (continued)
(iv) Derecognition

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

The Bank derecognises a financial asset
when the contractual rights to the cash
flows from the financial asset expire or
when the Bank transfers the rights to
receive the contractual cash flows on the
financial asset in a transaction in which
substantially all the risks and rewards of
ownership of the financial asset are
transferred. Any interest in transferred
financial assets that is created or retained
by the Bank is recognised as a separate
asset or liability.

Bank menghentikan pengakuan liabilitas
keuangan pada saat kewajiban yang
ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau
dibatalkan atau kadaluwarsa.

The Bank derecognises a financial liability
when its contractual obligations are
discharged or cancelled or expired.

Dalam transaksi dimana Bank secara
substansial tidak memiliki atau tidak
mentransfer seluruh risiko dan manfaat
atas kepemilikan aset keuangan, Bank
menghentikan pengakuan aset tersebut
jika Bank tidak lagi memiliki pengendalian
atas aset tersebut. Hak dan kewajiban
yang masih dimiliki dalam transfer tersebut
diakui secara terpisah sebagai aset atau
liabilitas.
Dalam
transfer
dimana
pengendalian atas aset masih dimiliki,
Bank tetap mengakui aset yang ditransfer
tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan
Bank yang ditentukan dengan seberapa
jauh Bank terekspos terhadap perubahan
nilai aset yang ditransfer.

In transaction in which the Bank neither
retains nor transfers substantially all the
risks and rewards of ownership of a
financial asset, the Bank derecognises the
asset if it does not retain control over the
asset. The rights and obligations retained
in the transfer are recognised separately as
assets and liabilities as appropriate. In
transfers in which control over the asset is
retained, the Bank continues to recognise
the asset to the extent of its continuing
involvement, determined by the extent to
which it is exposed to changes in the value
of the transferred asset.

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

The Bank writes off financial assets and
any related allowance for impairment
losses when the Bank determines that
those financial assets are uncollectible.
The decision is reached after Bank
undertakes various efforts to obtain back
the financial asset as well as considering
information such as the occurrence of
significant changes in the financial position
of borrower/financial asset issuer such that
the borrower/financial asset issuer can no
longer pay the obligation or that proceeds
from collateral will not be sufficient to pay
back the entire exposure.
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2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
c.

ACCOUNTING

Assets and financial liabilities (continued)
(v) Offset financial instruments

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

Financial assets and liabilities are offset
and the net amount presented in the
statement of financial position when there
is a legally enforceable right to offset the
recognised amounts and there is an
intention to settle on a net basis, or to
realise the asset and settle the liabilities
simultaneously.

Hak saling hapus tidak kontinjen atas
peristiwa dimasa depan dan dapat
dipaksakan secara hukum dalam situasi
bisnis yang normal dan dalam peristiwa
gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau
kebangkrutan Bank atau pihak lawan.

The legally enforceable right must not be
contingent on future events and must be
enforceable in the normal course of
business and in the event of default in
solvency or bankcrupty of the Bank or the
counterparty.

(vi) Pengukuran
diamortisasi

biaya

perolehan

Biaya perolehan diamortisasi dari aset atau
liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau
liabilitas keuangan yang diukur pada saat
pengakuan awal, dikurangi pembayaran
pokok, ditambah atau dikurangi dengan
amortisasi kumulatif dengan menggunakan
metode suku bunga efektif yang dihitung
dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh
temponya, dan untuk aset keuangan
disesuaikan dengan cadangan kerugian
kredit ekspektasian. Nilai tercatat bruto
aset keuangan merupakan biaya perolehan
diamortisasi aset keuangan sebelum
disesuaikan dengan cadangan kerugian
kredit ekspektasian (ECL).

(vi) Amortised cost measurement
The amortised cost of a financial asset or
liability is the amount at which the financial
asset or liability is measured at initial
recognition, minus principal repayments,
plus or minus the cumulative amortisation
using the effective interest method of any
difference between the initial amount
recognised and the maturity amount, and
adjusted for any expected credit loss
allowance. The gross carrying amount of a
financial asset is the amortised cost of a
financial asset before adjusting for any
expected credit loss (ECL) allowance.
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perolehan

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
c.

ACCOUNTING

Assets and financial liabilities (continued)
(vi) Amortised
(continued)

cost

measurement

Tingkat suku bunga efektif adalah suku
bunga yangsecara tepat mendiskontokan
estimasi arus kas di masa datang selama
perkiraan umur dari aset keuangan atau
liabilitas keuangan (atau jika lebih tepat,
digunakan periode yang lebih singkat),
atas nilai tercatat bruto aset keuangan
(ketika aset tidak mengalami penurunan
nilai)
atau
pada
biaya
perolehan
diamortisasi untuk liabilitas keuangan.
Pada saat menghitung tingkat suku bunga
efektif, Bank mengestimasi arus kas di
masa datang dengan mempertimbangkan
seluruh ketentuan kontraktual dalam
instrumen keuangan tersebut (antara lain
opsi pelunasan dipercepat), namun tidak
mempertimbangkan kerugian kredit di
masa mendatang. Untuk aset keuangan
yang dibeli atau yang berasal dari aset
keuangan memburuk, suku bunga efektif
yang disesuaikan dengan risiko kredit
dihitung dengan menggunakan arus kas di
masa datang termasuk ECL.

The effective interest rate is the rate that
rate that exactly discounts the estimated
future cash flows through the expected life
of the financial asset or financial liability
(or, where appropriate, a shorter period), to
the gross carrying amount of the financial
asset (when the asset is not creditimpaired) or to the amortised cost of the
financial liability. When calculating the
effective interest rate, the Bank estimates
future
cash
flows
considering
all
contractual terms of the financial
instrument (for example prepayment
options), but does not consider any future
credit losses. For purchased or originated
credit-impaired financial assets, a creditadjusted effective interest rate is calculated
using estimated future cash flows including
ECL.

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

The calculation of the effective interest rate
includes transaction costs and all fees paid
or received that are an integral part of the
effective interest rate.

(vii) Pengukuran nilai wajar

(vii) Fair value measurement

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

Fair value is an acceptable amount at
which a financial asset could be sold or
price paid to exchange liabilities in an
orderly transaction between market
participants on a measurement date in an
active market, or in the absence of an
active market, in a market most profitable
in which Bank has an access on that date.
Fair value represents as well its default
rate
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2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
c.

ACCOUNTING

Assets and financial liabilities (continued)
(vii) Fair value measurement (continued)

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

When available, Bank measures the fair
value of a financial instrument using the
quoted price in an active market for that
instrument. A market is regarded as active
if transactions for the asset or liability take
place with sufficient frequency and volume
to provide pricing information on an
ongoing basis.

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

If there is no quoted price in an active
market, then the Bank uses valuation
techniques that maximize the use of
relevant observable inputs and minimize
the use of unobservable inputs. The
chosen valuation technique incorporates all
of the factors that market participants
would take into account in pricing a
transaction.

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

The best evidence of the fair value of a
financial instrument at initial recognition is
normally the transaction price, i.e., the fair
value of the consideration given or
received. If the Bank determines that the
fair value at initial recognition differs from
the transaction price and the fair value is
evidenced neither by a quoted price in an
active market for an identical asset or
liability nor based on a valuation technique
that uses only data from observable
markets, then the financial instrument is
initially measured at fair value, adjusted to
defer the difference between the fair value
at initial recognition and the transaction
price. Subsequently, that difference is
recognised in profit or loss on an
appropriate basis over the life of the
instrument but no later than when the
valuation
is
wholly
supported
by
observable market data or the transaction
is closed out.

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

If an asset or a liability measured at fair
value has a bid price and an ask price,
then the Bank measures assets and long
positions at a bid price and liabilities and
short positions at an ask prices.
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2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
c.

(vi) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

e.

f.

Kas

Assets and financial liabilities (continued)
(vi) Fair value measurement (continued)

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

ACCOUNTING

Portfolios of financial assets and financial
liabilities measured at fair value, that are
exposed to market risk and credit risk that
are managed by the Bank on the basis of
the net exposure to either market or credit
risk, are measured on the basis of a price
that would be received to sell a net long
position (or paid to transfer a net short
position) for a particular risk exposure.
Those portfoliolevel adjustments are
allocated to the individual assets and
liabilities on the basis of the relative risk
adjustment of each of the individual
instruments in the portfolio.
d.

Cash

Kas terdiri dari kas di khasanah, kas di
anjungan tunai mandiri, dan kas kecil.

Cash comprised of cash on vault, cash on
automated teller machine, and petty cash.

Setelah pengakuan awal, kas diukur pada biaya
perolehan diamortisasi.

Subsequent to initial recognition, cash are
measured at amortised cost .

Giro pada Bank Indonesia dan Bank Lain

e.

Current accounts with Bank Indonesia and
Other Banks

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

Subsequent to initial recognition, current
accounts with Bank Indonesia and other banks
are measured at amortised cost using the
effective interest method.

Giro pada Bank Indonesia disajikan sebesar
biaya perolehan. Giro pada bank lain
dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi
penyisihan kerugian penurunan nilai bila
terdapat indikasi penurunan nilai.

Current accounts with Bank Indonesia are
stated at acquisition cost. Current accounts with
other banks are stated at their outstanding
balance, net of allowance for impairment loss
when there is indication of impairment.

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank
lain

f.

Placements with Bank Indonesia and other
banks

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank
lain merupakan penanaman dana dalam bentuk
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI),
call money, deposito berjangka dan lain - lain.

Placements with Bank Indonesia and other
banks are placements in the form of Bank
Indonesia Deposit Facility (FASBI), call money,
time deposits and others.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank
lain disajikan sebesar biaya perolehan
diamortisasi dengan menggunakan suku bunga
efektif dikurangi dengan cadangan kerugian
penurunan nilai.

Placements with Bank Indonesia and other
banks are stated at amortised cost using the
effective interest rate less allowance for
impairment losses.
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2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
g.

ACCOUNTING

Securities

Surat berharga terdiri dari obilgasi pemerintah
dan
Sertifikat
Bank
Indonesia
yang
diperdagangkan di pasar uang.

Securities consist of government bonds and
Bank Indonesia Certificates traded on the
money market.

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020

Policy applicable before 1 January 2020

Efek-efek
diklasifikasikan
sebagai
aset
keuangan dalam kelompok diukur pada nilai
wajar melalui laba rugi, tersedia untuk dijual,
dimiliki hingga jatuh tempo, dan diukur pada
biaya perolehan. Lihat Catatan 2b untuk
kebijakan akuntansi atas aset keuangan dalam
kelompok diukur pada nilai wajar melalui laba
rugi, tersedia untuk dijual, dimiliki hingga jatuh
tempo, kredit yang diberikan dan piutang dan
diukur pada biaya perolehan.

Securities are classified as financial assets
measured at fair value through profit or loss,
available for sale, and held to maturity. Refer to
Notes 2b for accounting policies on financial
assets classified as fair value through profit or
loss, and available for sale.

Untuk efek-efek yang diperdagangkan di pasar
keuangan yang terorganisasi, nilai wajar
tersebut umumnya ditentukan dengan mengacu
pada harga pasar yang terjadi di bursa efek
pada tanggal yang terdekat dengan tanggal
laporan posisi keuangan. Penurunan nilai wajar
permanen atas efek-efek untuk dimiliki hingga
jatuh tempo dan tersedia untuk dijual
dibebankan pada laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

For securities actively traded in the organized
stock market, fair value is generally determined
from the market value at stock exchange at a
date closest to the balance sheet date.
Permanent impairment on the securities held to
maturity and available for sale is expensed in
the statement of profit or loss and other
comprehensive income during the financial
year.

Pemindahan efek ke klasifikasi dimiliki hingga
jatuh tempo dari klasifikasi tersedia untuk dijual
dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan
atau kerugian yang belum direalisasi tetap
dilaporkan dalam komponen ekuitas dan
diamortisasi dengan metode suku bunga efektif
selama sisa umur efek tersebut ke laporan laba
rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Reclassification of securities from available for
sale to held to maturity is measured at fair
value. Unrealized gain or loss is reported as an
equity component and is amortised using
effective interest rate method in the statement
of profit or loss and other comprehensive
income during the life of the securities.

Kebijakan berlaku setelah 1 Januari 2020

Policy applicable after 1 January 2020

Surat-surat berharga pada awalnya disajikan
sebesar nilai wajarnya. Setelah pengakuan
awal, surat-surat berharga dicatat sesuai
dengan kategorinya yaitu investasi pada biaya
perolehan diamortisasi, yang diukur pada nilai
wajar melalui penghasilan komprehensif lain
atau berdasar nilai wajar melalui laba atau rugi.

Marketable securities are initially measured at
fair value. After the initial recognition, the
marketable securities are recorded according to
their category, i.e., amortised cost investments,
fair value through other comprehensive income,
or at fair value through profit or loss.
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2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
g.

Securities (continued)

Kebijakan berlaku setelah 1 Januari 2020
(lanjutan)

Policy applicable after 1 January 2020
(continued)

Penilaian surat-surat berharga didasarkan atas
klasifikasinya sebagai berikut:

The value of marketable securities is stated
based on the classification as follows:

1.

Surat-surat berharga yang dicatat pada
biaya
perolehan
yang
diamortisasi
menggunakan metode suku bunga efektif.

1.

Amortised cost marketable securities are
carried at amortised cost using the effective
interest rate method.

2.

Surat-surat berharga yang diklasifikasikan
pada nilai wajar melalui penghasilan
komprehensif lain dinyatakan pada nilai
wajar. Setelah pengakuan awal, aset
keuangan tersebut diukur pada nilai wajar
dimana keuntungan dan kerugian yang
belum direalisasi atas perubahan nilai
wajar akan diakui sebagai penghasilan
komprehensif lain. Pendapatan bunga
diakui dalam laporan laba rugi dan
penghasilan
komprehensif
lain
menggunakan metode suku bunga efektif.

2.

Marketable securities classified as fair
value through other comprehensive income
investments are stated at fair value.
Subsequently, financial assets carried at
fair value with all unrealised gains or losses
arising from changes in fair value in are
recognised
in
other
comprehensive
income. Interest income is recognised in
the statements of profit or loss and other
comprehensive income using the effective
interest rate method.

Perubahan nilai wajar lainnya diakui secara
langsung dalam ekuitas sampai dengan suratsurat berharga tersebut dijual atau mengalami
penurunan nilai, dimana keuntungan dan
kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui
dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba
rugi dan penghasilan komprehensif lain.
h.

ACCOUNTING

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual
kembali (Reverse Repo)

Other fair value changes are recognised directly
in equity until the marketable securities are sold
or impaired, whereby the cumulative gains and
losses previously recognised in equity are
recognised in the statements of profit or loss
and other comprehensive income.

h.

Marketable securities purchased
resale agreement (Reverse Repo)

under

Efek-efek yang dibeli kembali dengan janji dijual
kembali merupakan transaksi dimana Bank
membeli aset keuangan dan secara simultan
masuk ke dalam perjanjian untuk menjual
kembali aset (atau aset yang serupa secara
substansial) dengan harga tetap di masa
depan. Aset yang mendasari tidak diakui dalam
laporan keuangan Bank.

Marketable securities purchased under resale
agreements are transactions in which the Bank
purchases a financial asset and simultaneously
enters into an agreement to resell the asset (or
substantially similar asset) at a fixed price on a
future date. The underlying asset is not
recognised in the Bank’s financial statements.

Pada pengukuran awal, surat berharga yang
dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)
disajikan sebesar nilai wajar ditambah dengan
biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara
langsung.

Marketable securities purchased under resale
agreement (reverse repo) are initially measured
at fair value plus directly attributable transaction
costs.

Setelah pengakuan awal, efek-efek yang dibeli
dengan janji dijual kembali diukur pada biaya
perolehan diamortisasi. Selisih antara harga
beli dan harga jual kembali diakui sebagai
pendapatan bunga dengan menggunakan
metode suku bunga efektif.

Subsequent to initial recognition, securities
purchased under resale agreements are
measured at amortised cost. The difference
between purchase and resale price is
recognised as interest income using the
effective interest method.
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Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual
kembali (Reverse Repo) (lanjutan)

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
h.

Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual
kembali disajikan sebagai aset dalam laporan
posisi keuangan sebesar harga beli ditambah
dengan pendapatan bunga yang sudah diakui
tapi belum diterima, dikurangi dengan
cadangan kerugian penurunan nilai, jika
diperlukan.
i.

Kredit yang diberikan

ACCOUNTING

Marketable securities purchased under
resale agreement (Reverse Repo) (continued)
Marketable securities purchased under resale
agreements are presented as an asset in the
statement of financial position at the purchase
price added with interest income recognised but
not yet received, less allowance for impairment
losses, where appropriate.

i.

Loans

Kredit yang diberikan pada awalnya diukur
pada nilai wajar ditambah dengan biaya
transaksi yang dapat diatribusikan secara
langsung dan merupakan biaya tambahan
untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan
setelah pengakuan awal diukur pada biaya
perolehan diamortisasi menggunakan metode
suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan
kerugian penurunan nilai.

Loans are initially measured at fair value plus
transaction costs that are attributable to
obtaining the financial asset, and subsequently
measured at their amortised cost using the
effective interest rate method, net of allowance
for impairment losses.

Setelah pengakuan awal, kredit yang diberikan
diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau
nilai wajar sesuai dengan klasifikasinya masingmasing (Catatan 2.b). Untuk kredit yang
diklasifikasikan sebagai biaya perolehan
diamortisasi, setelah pengakuan awal diukur
menggunakan suku bunga efektif sedangkan
untuk kredit yang diklasifikasikan sebagai
FVPL, setelah pengakuan awal diukur pada
nilai wajar dimana keuntungan atau kerugian
atas perubahan nilai wajar dicatat pada
pendapatan transaksi perdagangan-bersih.

Subsequent to initial recognition, loans are
measured at amortised cost or fair value
depending on the respective classification (Note
2.b). For loan classified as amortised cost, they
are subsequently measured using the effective
interest method whilst loans classified as fair
value through profit or loss are subsequently
carried at fair value, with gains or losses arising
from changes in fair value recorded in net
trading income.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung
dalam pengakuan kredit yang diberikan meliputi
biaya provisi.

Costs directly attributable to loan recognition
comprises provision fee.

Kredit yang direstrukturisasi disajikan sebesar
nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat
kredit pada tanggal restrukturisasi atau nilai
tunai penerimaan kas masa depan setelah
restrukturisasi. Kerugian akibat selisih antara
nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi
dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan
setelah restrukturisasi diakui dalam laporan
laba rugi. Setelah restrukturisasi, semua
penerimaan kas masa depan yang ditetapkan
dalam persyaratan baru dicatat sebagai
pengembalian pokok kredit yang diberikan dan
pendapatan bunga sesuai dengan syarat-syarat
restrukturisasi.

Restructured loans are stated at the lower of
carrying value of the loan at the time of
restructuring or net present value of the total
future cash receipts after restructuring. Losses
arising from any excess of the carrying value of
the loan at the time of restructuring over the net
present value of the total future cash receipts
after restructuring are recognised in the
statement of profit or loss. Thereafter, all cash
receipt under the new terms shall be accounted
for as the recovery of principal and interest
income in accordance with the restructuring
scheme.
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2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)
i.

Kredit yang diberikan (lanjutan)

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
i.

Kredit yang diberikan dihapusbukukan ketika
tidak terdapat prospek yang realistis mengenai
pengembalian di masa datang dan semua
jaminan telah diupayakan untuk direalisasi atau
sudah diambil alih. Kredit yang tidak dapat
dilunasi dihapusbukukan dengan mendebet
cadangan kerugian penurunan nilai. Pelunasan
kemudian
atas
kredit
yang
telah
dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode
berjalan dikreditkan ke cadangan kerugian
penurunan nilai di laporan posisi keuangan, jika
setelah tanggal laporan posisi keuangan
dikreditkan sebagai pendapatan operasional
lainnya dalam laporan laba rugi.
j.

Identifikasi dan
penurunan nilai

pengukuran

kerugian

ACCOUNTING

Loans (continued)
Loans are written-off when there are no realistic
prospects of future recovery and all collateral
have been realized or have been foreclosed.
When loans are deemed uncollectible, they are
written-off against the related allowance for
impairment losses. Subsequent recoveries of
loans written-off are credited to the allowance
for impairment losses in the statements of
financial position, if recovered in the current
year and are recognised in the statement of
profit or loss as other operating income, if
recovered after the statement of financial
position date.

j.

Identification
and
impairment losses

measurement

of

Aset produktif terdiri dari giro pada bank lain,
penempatan pada Bank Indonesia dan bank
lain, surat berharga, efek-efek yang dibeli
dengan janji dijual kembali (reverse repo),
kredit yang diberikan, tagihan lainnya dan
komitmen dan kontinjensi. Komitmen dan
kontinjensi
pada
transaksi
rekening
administratif, antara lain terdiri dari tetapi tidak
terbatas pada penerbitan jaminan dan fasilitas
kredit yang belum digunakan.

Earning assets consist of current accounts with
other banks, placements with Bank Indonesia
and other banks, marketable securities,
marketable securities purchased under resale
agreement (reverse repo), loans, other
receivable and commitments and contingencies.
Commitments and contingencies are offbalance sheet transactions which include but
are not limited to issued guarantees and unused
loan facilities.

Penurunan nilai aset keuangan

Impairment of financial assets

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020

Policy applicable before 1 January 2020

Pada setiap tanggal
pelaporan, Bank
mengevaluasi apakah terdapat bukti yang
obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok
aset keuangan mengalami penurunan nilai.
Aset keuangan atau kelompok aset keuangan
diturunkan nilainya dan kerugian penurunan
nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat
bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai
tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih
peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal
aset tersebut (“peristiwa yang merugikan”), dan
peristiwa yang merugikan tersebut berdampak
pada estimasi arus kas masa depan atas aset
keuangan atau kelompok aset keuangan yang
dapat diestimasi secara handal.

The Bank assesses at each reporting date
whether there is an objective evidence that a
financial asset or group of financial assets is
impaired. A financial asset or a group of
financial assets is impaired and impairment
losses are incurred, only and if only, there is
objective evidence of impairment as a result of
one or more events that occurred after the initial
recognition of the asset (a “loss event”), and
that loss event (or events) has an impact on the
estimated future cash flows of the financial
asset or group of financial assets that can be
reliably estimated.
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2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)
j.

Identifikasi dan pengukuran
penurunan nilai (lanjutan)

kerugian

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
j.

ACCOUNTING

Identification
and
measurement
impairment losses (continued)

of

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Impairment of financial assets (continued)

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020
(lanjutan)

Policy applicable before 1 January 2020
(continued)

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk
menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai
adalah sebagai berikut:

The criteria that the Bank uses to determine that
there is objective evidence of an impairment
loss include:

a) kesulitan keuangan signifikan yang dialami
penerbit atau pihak peminjam;
b) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya
wanprestasi atau tunggakan pembayaran
pokok atau bunga;
c) pihak pemberi pinjaman, dengan alasan
ekonomi atau hukum sehubungan dengan
kesulitan keuangan yang dialami pihak
peminjam,
memberikan
keringanan
(konsesi) pada pihak peminjam yang tidak
mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak
mengalami kesulitan tersebut;
bahwa
pihak
d) terdapat
kemungkinan
peminjam akan dinyatakan pailit atau
melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
atau
e) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan
akibat kesulitan keuangan.

a) significant financial difficulty of the issuer or
obligor;
b) a breach of contract, such as a default or
delinquency in interest or principal
payments;
c) the lender, for economic or legal reasons
relating to the borrower’s financial difficulty,
granting to the borrower a concession that
the lender would not otherwise consider;

d) it becomes probable that the borrower will
enter bankruptcy or other financial
reorganisation; or
e) the disappearance of an active market for
that financial asset because of financial
difficulties.

Bank pertama kali menentukan apakah
terdapat bukti obyektif penurunan nilai atas aset
keuangan.
Penilaian
secara
individual
dilakukan atas aset keuangan yang secara
individual signifikan dan mengalami penurunan
nilai, yaitu kredit bermasalah (non-performing
loan) dengan saldo diatas Rp 500, dengan
menggunakan metode discounted cash flows.
Aset keuangan yang tidak signifikan namun
mengalami penurunan nilai dimasukkan dalam
kelompok aset keuangan yang memiliki
karakteristik risiko yang serupa dan dilakukan
penilaian secara kolektif.

The Bank initially assesses whether objective
evidence of impairment for financial asset exists
as described above. The individual assessment
is performed on the individually significant and
impaired financial asset, i.e. non-performing
loans with outstanding balance of more than Rp
500, using discounted cash flows method. The
insignificant impaired financial assets are
included in groups of financial asset with similar
credit risk characteristics and collectively
assessed.

Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti
obyektif mengenai penurunan nilai atas aset
keuangan yang dinilai secara individual, maka
akun atas aset keuangan tersebut akan masuk
ke dalam kelompok aset keuangan yang
memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa
dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut
secara kolektif. Akun yang penurunan nilainya
dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian
penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak
termasuk dalam penilaian penurunan nilai
secara kolektif.

If the Bank assesses that there is no objective
evidence of impairment for financial assets as
individual, that account of financial asset will be
included in a group of financial assets with
similar credit risk characteristics and collectively
assesses them for impairment. Accounts that
are individually assessed for impairment and for
which an impairment loss is or continues to be
recognised are not included in a collective
assessment of impairment.
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2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)
j.

Identifikasi dan pengukuran
penurunan nilai (lanjutan)

kerugian

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
j.

ACCOUNTING

Identification
and
measurement
impairment losses (continued)

of

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Impairment of financial assets (continued)

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020
(lanjutan)

Policy applicable before 1 January 2020
(continued)

(i) Perhitungan penurunan nilai secara individu

(i) Individual impairment calculation

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur
berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset
keuangan dengan nilai kini dari estimasi
arus
kas
masa
datang
(tanpa
memperhitungkan kerugian penurunan nilai
di masa datang yang belum terjadi) yang
didiskontokan menggunakan tingkat suku
bunga efektif awal dari aset keuangan
tersebut. Nilai tercatat aset tersebut
dikurangi melalui akun cadangan kerugian
penurunan nilai dan beban kerugian diakui
pada laporan laba rugi. Jika pinjaman yang
diberikan atau aset keuangan dimiliki hingga
jatuh tempo memiliki suku bunga variabel,
maka tingkat diskonto yang digunakan untuk
mengukur setiap kerugian penurunan nilai
adalah suku bunga efektif yang berlaku
yang ditetapkan dalam kontrak.

The amount of the loss is measured as the
difference between the asset’s carrying
amount and the present value of estimated
future cash flows (excluding future credit
losses that have not been incurred)
discounted at the financial asset’s original
effective interest rate. The carrying amount
of the asset is reduced through the
allowance for impairment losses account
and the amount of the loss is recognised in
the statement of profit or loss. If a loan or
held-to-maturity financial assets has a
variable interest rate, the discount rate for
measuring any impairment loss is the
current effective interest rate determined
under the contract.

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas
masa datang atas aset keuangan dengan
agunan (collateralised financial asset)
mencerminkan arus kas yang dapat
dihasilkan dari pengambilalihan agunan
dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh
dan menjual agunan, terlepas apakah
pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi
atau tidak.

The calculation of the present value of the
estimated future cash flows of a
collateralised financial asset reflects the
cash flows that may result from foreclosure
less costs for obtaining and selling the
collateral, whether or not foreclosure is
probable.

(ii) Perhitungan penurunan nilai secara kolektif
Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai
secara
kolektif,
aset
keuangan
dikelompokkan berdasarkan kesamaan
karakteristik
risiko
kredit
seperti
mempertimbangkan segmentasi kredit dan
status tunggakan. Karakteristik yang dipilih
adalah relevan dengan estimasi arus kas
masa datang dari kelompok aset tersebut
yang mengindikasikan kemampuan debitur
atau rekanan untuk membayar seluruh
liabilitas
yang
jatuh
tempo
sesuai
persyaratan kontrak dari aset yang
dievaluasi.

(ii) Collective impairment calculation
For the purpose of a collective evaluation of
impairment, financial asset are grouped on
the basis of similar credit risk characteristics
such by considering credit segmentation
and past due status. Those characteristics
are relevant to the estimation of future cash
flows for groups of such assets which
indicate debtors’ or counterparties’ ability to
pay all amounts due according to the
contractual terms of the assets being
evaluated.
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2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)
j.

Identifikasi dan pengukuran
penurunan nilai (lanjutan)

kerugian

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
j.

ACCOUNTING

Identification
and
measurement
impairment losses (continued)

of

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Impairment of financial assets (continued)

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020
(lanjutan)

Policy applicable before 1 January 2020
(continued)

(ii) Perhitungan penurunan nilai secara kolektif
(lanjutan)

(ii) Collective
(continued)

impairment

calculation

Arus kas masa datang dari kelompok aset
keuangan
yang
penurunan
nilainya
dievaluasi secara kolektif, diestimasi
berdasarkan kerugian historis yang pernah
dialami atas aset-aset yang memiliki
karakteristik risiko kredit yang serupa
dengan karakteristik risiko kredit kelompok
tersebut di dalam Bank. Kerugian historis
yang pernah dialami kemudian disesuaikan
berdasarkan data terkini yang dapat
diobservasi untuk mencerminkan kondisi
saat ini yang tidak berpengaruh pada
periode terjadinya kerugian historis tersebut,
dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi
yang ada pada periode historis namun
sudah tidak ada lagi saat ini.

Future cash flows in a group of financial
assets that are collectively evaluated for
impairment are estimated on the basis of
historical loss experience for assets with
credit risk characteristics similar to those in
the Bank. Historical loss experience is
adjusted on the basis of current observable
data to reflect the effects of current
conditions that did not affect the period on
which the historical loss experience is
based and to remove the effects of
conditions in the historical period that do not
currently exist.

Jika pada periode berikutnya, jumlah
kerugian penurunan nilai berkurang dan
pengurangan tersebut dapat dikaitkan
secara obyektif pada peristiwa yang terjadi
setelah penurunan nilai diakui (seperti
meningkatnya peringkat kredit debitur),
maka kerugian penurunan nilai yang
sebelumnya diakui harus dipulihkan, baik
secara
langsung
maupun
dengan
menyesuaikan akun cadangan. Jumlah
pemulihan penurunan nilai diakui pada
laporan laba rugi.

If in a subsequent period, the amount of the
impairment loss decreases and the
decrease can be related objectively to an
event occuring after the impairment was
recognised (such as an improvement in the
debtor’s credit rating), the previously
recognised impairment loss is reversed by
adjusting the allowance account.
The
amount of the impairment reversal is
recognised in the statements of profit or
loss.

Kebijakan berlaku setelah 1 Januari 2020

Policy applicable after 1 January 2020

PSAK 71 mengharuskan cadangan kerugian
diakui sebesar kerugian kredit ekspektasian
12 bulan (12-month ECL) atau kerugian
kredit ekspektasian sepanjang umur aset
keuangan (lifetime ECL). Lifetime ECL
adalah kerugian kredit ekspektasian yang
berasal dari semua kemungkinan kejadian
gagal bayar sepanjang umur ekspektasian
suatu instrumen keuangan, sedangkan ECL
12 bulan adalah porsi dari kerugian kredit
ekspektasian
yang
berasal
dari
kemungkinan kejadian gagal bayar dalam
12 bulan setelah tanggal pelaporan.

PSAK 71 requires a loss allowance to be
recognised at an amount equal to either 12
month Expected Credit Losses (ECL) or
lifetime ECL's. Lifetime ECL's are the ECL's
that result from all possible default events
over the expected life of a financial
instrument, whereas 12-month ECL's are
the portion of ECL's that result from default
events that are possible within the 12
months after reporting date.
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2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)
j.

Identifikasi dan pengukuran
penurunan nilai (lanjutan)

kerugian

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
j.

ACCOUNTING

Identification
and
measurement
impairment losses (continued)

of

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Impairment of financial assets (continued)

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020
(lanjutan)

Policy applicable before 1 January 2020
(continued)

(ii) Perhitungan penurunan nilai secara kolektif
(lanjutan)

(ii) Collective
(continued)

impairment

calculation

Bank mengakui cadangan kerugian untuk
ECL pada instrumen keuangan berikut
yang tidak diukur pada FVPL:

Bank recognises loss allowances for ECL
on the following financial instruments that
are not measured at FVPL:

- Aset
keuangan
yang
merupakan
instrumen utang;
- Kontrak
jaminan
keuangan
yang
diterbitkan; dan
- Kredit yang diberikan.

- Financial
assets
that
are
debt
instruments;
- Financial guarantee contracts issued;
and
- Loans.

Bank menggunakan model yang kompleks yang
menggunakan matriks probability of default (“PD”),
loss given default (“LGD”) dan exposure at default
(“EAD”), yang didiskontokan menggunakan suku
bunga efektif.

The Bank primarily uses sophisticated models that
utilise the probability of default (“PD”), loss given
default (“LGD”) and exposure at default (“EAD”)
metrics, discounted using the effective interest
rate.

a. Probability of Default (“PD”)

a. Probability of Default (“PD”)

Probabilitas yang timbul di suatu waktu dimana
debitur mengalami gagal bayar, dikalibrasikan
sampai dengan periode 12 bulan dari tanggal
laporan (Stage 1) atau sepanjang umur (Stage 2
dan 3) dan digabungkan pada dampak asumsi
ekonomi masa depan yang memiliki risiko
kredit. PD diestimasikan pada point in time
dimana hal ini berfluktuasi sejalan dengan siklus
ekonomi.
b. Loss Given Default (“LGD”)

The probability at a point in time that a
counterparty will default, calibrated over up to
12 months from the reporting date (Stage 1) or
over the lifetime of the product (Stage 2 and 3)
and incorporating the impact of forward-looking
economic assumptions that have an effect on
credit risk. PD is estimated at a point in time that
means it will fluctuate in line with the economic
cycle.
b. Loss Given Default (“LGD”)

Kerugian yang diperkirakan akan timbul dari
debitur yang mengalami gagal bayar dengan
menggabungkan dampak dari asumsi ekonomi
masa depan yang relevan (jika ada) dimana hal
ini mewakili perbedaan antara arus kas
kontraktual yang akan jatuh tempo dengan arus
kas yang diharapkan untuk diterima. Bank
mengestimasikan LGD berdasarkan data
historis
dari
tingkat
pemulihan
dan
memperhitungkan pemulihan yang berasal dari
jaminan terhadap aset keuangan dengan
mempertimbangkan asumsi ekonomi di masa
depan jika relevan.

The loss that is expected to arise on default,
incorporating the impact of relevant forward
looking economic assumptions (if any), which
represents the difference between the
contractual cash flows due and those that the
Bank expects to receive. The Bank estimates
LGD based on the historical recovery rates and
considers the recovery of any collateral that is
integral to the financial assets, taking into
account forward looking economic assumptions
if relevant.

Lampiran139
– 5/32 – Schedule

PT BANK JAGO Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK ARTOS INDONESIA Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2020, 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 30 SEPTEMBER 2020, 31 DECEMBER 2019 AND 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020 DAN 2019
30 SEPTEMBER 2020 AND 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)
2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
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j.

Identifikasi dan pengukuran
penurunan nilai (lanjutan)

kerugian

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
j.

ACCOUNTING

Identification
and
measurement
impairment losses (continued)

of

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Impairment of financial assets (continued)

Kebijakan berlaku setelah 1 Januari 2020
(lanjutan)

Policy applicable after 1 January 2020
(continued)

c. Exposure at Default (“EAD”)

c. Exposure at Default (“EAD”)

Perkiraan nilai eksposur neraca pada saat gagal
bayar dengan mempertimbangkan bahwa
perubahan ekspektasi yang diharapkan selama
masa eksposur. Hal ini menggabungkan
dampak penarikan fasilitas yang committed
pembayaran pokok dan bunga, amortisasi dan
pembayaran dipercepat, bersama dengan
dampak asumsi ekonomi masa depan jika
relevan.
Kerugian
(Stage 1)

kredit

ekspektasian

12

bulan

The expected balance sheet exposure at the
time of default, taking into account that expected
change in exposure over the lifetime of the
exposure. This incorporates the impact of
drawdowns of committed facilities, repayments
of principal and interest, amortisation and
prepayments, together with the impact of
forward looking economic assumptions where
relevant.
12-month expected credit losses (Stage 1)

ECL diakui pada saat pengakuan awal instrumen
keuangan dan merepresentasikan kekurangan kas
sepanjang umur aset yang timbul dari
kemungkinan gagal bayar di masa yang akan
datang dalam kurun waktu dua belas bulan sejak
tanggal pelaporan. ECL terus ditentukan oleh
dasar ini sampai timbul peningkatan risiko kredit
yang signifikan pada instrumen tersebut atau
instrumen tersebut telah mengalami penurunan
nilai kredit. Jika suatu instrumen tidak lagi
dianggap menunjukkan peningkatan risiko kredit
yang signifikan, maka ECL dihitung kembali
berdasarkan basis dua belas bulan.

ECL are recognised at the time of initial
recognition of a financial instrument and represent
the lifetime cash shortfalls arising from possible
default events up to twelve months into the future
from the reporting date. ECL continue to be
determined on this basis until there is either a
significant increase in the credit risk of an
instrument or the instrument becomes creditimpaired. If an instrument is no longer considered
to exhibit a significant increase in credit risk, ECL
will revert to being determined on a 12-month
basis.

Peningkatan
(Stage 2)

Significant increase in credit risk (Stage 2)

risiko

kredit

yang

signifikan

Jika aset keuangan mengalami peningkatan risiko
kredit yang signifikan (“SICR”) sejak pengakuan
awal, kerugian kredit ekspektasian diakui atas
kejadian gagal bayar yang mungkin terjadi
sepanjang umur aset. Peningkatan signifikan
dalam risiko kredit dinilai dengan membandingkan
risiko gagal bayar atas eksposur pada tanggal
pelaporan dengan risiko gagal bayar saat
pengakuan awal (setelah memperhitungkan
perjalanan waktu dari akun tersebut). Signifikan
tidak berarti signifikan secara statistik, juga tidak
dinilai dalam konteks perubahan dalam ECL.
Perubahan atas risiko gagal bayar dinilai signifikan
atau tidak, dinilai menggunakan sejumlah faktor
kuantitatif
dan
kualitatif,
yang
bobotnya
bergantung pada tipe produk dan pihak lawan.
Aset keuangan dengan tunggakan 30 hari atau
lebih dan tidak mengalami penurunan nilai akan
selalu dianggap telah mengalami peningkatan
risiko kredit yang signifikan.

If a financial asset experiences a significant
increase in credit risk (“SICR”) since initial
recognition, an expected credit loss provision is
recognised for default events that may occur over
the lifetime of the asset. Significant increase in
credit risk is assessed by comparing the risk of
default of an exposure at the reporting date to the
risk of default at origination (after taking into
account the passage of time). Significant does not
mean statistically significant nor is it assessed in
the context of changes in ECL. Whether a change
in the risk of default is significant or not is
assessed using a number of quantitative and
qualitative factors, the weight of which depends on
the type of product and counterparty. Financial
assets that are 30 or more days past due and not
credit-impaired will always be considered to have
experienced a significant increase in credit risk.
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Eksposur yang mengalami penurunan nilai
kredit atau gagal bayar (Stage 3)

Credit impaired
(Stage 3)

Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai
(atau gagal bayar) merupakan aset yang
setidaknya telah memiliki tunggakan lebih dari 90
hari atas pokok dan/atau bunga. Aset keuangan
juga dianggap mengalami penurunan nilai kredit
dimana debitur kemungkinan besar tidak akan
membayar dengan terjadinya satu atau lebih
kejadian yang teramati yang memiliki dampak
menurunkan jumlah estimasi arus kas masa
depan dari aset keuangan tersebut. Cadangan
kerugian penurunan nilai terhadap aset keuangan
yang mengalami penurunan nilai ditentukan
berdasarkan penilaian terhadap arus kas yang
dapat dipulihkan berdasarkan sejumlah skenario,
termasuk realisasi jaminan yang dimiliki jika
memungkinkan. ECL akan mencerminkan ratarata tertimbang dari skenario berdasarkan
probabilitas dari skenario yang relevan untuk
terjadi. Cadangan kerugian penurunan nilai
merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus
kas
yang
diperkirakan
akan
dipulihkan,
didiskontokan pada suku bunga efektif awal, dan
nilai tercatat bruto instrumen sebelum penurunan
nilai kredit.

Financial assets that are credit impaired (or in
default) represent those that are at least 90 days
past due in respect of principal and/or interest.
Financial assets are also considered to be credit
impaired where the debtors are unlikely to pay on
the occurrence of one or more observable events
that have a detrimental impact on the estimated
future cash flows of the financial asset. Loss
provisions against credit impaired financial assets
are determined based on an assessment of the
recoverable cash flows under a range of
scenarios, including the realisation of any collateral
held where appropriate. The ECL will reflect
weighted average of the scenarios based on the
probability of the relevant scenario to occur. The
loss provisions held represent the difference
between the present value of the cash flows
expected to be recovered, discounted at the
instrument’s original effective interest rate, and the
gross carrying value of the instrument prior to any
credit impairment.

Periode yang diperhitungkan ketika mengukur
kerugian kredit ekspektasian adalah periode yang
lebih pendek antara umur ekspektasian dan
periode
kontrak
aset
keuangan.
Umur
ekspektasian dapat dipengaruhi oleh pembayaran
dimuka dan periode kontrak maksimum melalui
opsi perpanjangan kontrak. Untuk portofolio
revolving tertentu, termasuk kartu kredit, umur
ekspektasian dinilai sepanjang periode dimana
Bank terekspos dengan risiko kredit (berdasarkan
durasi waktu yang dibutuhkan untuk fasilitas kredit
ditarik), bukan sepanjang periode kontrak.

The period considered when measuring expected
credit loss is the shorter of the expected life and
the contractual term of the financial asset. The
expected life may be impacted by prepayments
and the maximum contractual term by extension
options. For certain revolving portfolios, including
credit cards, the expected life is assessed over the
period that the Bank is exposed to credit risk
(which is based on the length of time it takes for
credit facilities to be withdrawn) rather than the
contractual term.

Untuk aset keuangan yang bisnis modelnya
merupakan untuk mendapatkan arus kas
kontraktual, seperti Kredit yang Diberikan, aset
keuangan tersebut dicatat pada biaya
perolehan diamortisasi. Bank pertama kali
menentukan apakah terdapat bukti objektif
penurunan nilai secara individual atas aset
keuangan yang signifikan secara individual atau
secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak
signifikan secara individual.

For financial assets under business model Hold
to Collect, such as Loans, carried at amortised
cost, the Bank first determines whether there is
objective evidence of impairment individually on
financial assets that are individually significant
or collectively, for non-individually significant
financial assets.

Penilaian secara individual dilakukan atas aset
keuangan yang signifikan yang memiliki bukti
objektif penurunan nilai. Aset keuangan yang
tidak signifikan dimasukkan dalam kelompok
aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko
kredit yang sejenis dan dilakukan penilaian
secara kolektif.

Individual valuations are made on significant
financial assets that have objective evidence of
impairment. Insignificant financial assets are
included in a group of financial assets that have
similar credit risk characteristics and are
assessed collectively.
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Bank
menganggap
sekuritas
investasi
pemerintah dalam mata uang Rupiah dan dana
yang ditempatkan pada Bank Indonesia
memiliki risiko kredit yang rendah, karena
pokok dan bunga investasi pemerintah tersebut
dijamin oleh pemerintah dan tidak ada kerugian
yang pernah terjadi. Bank tidak menerapkan
pengecualian risiko kredit yang rendah untuk
instrumen keuangan lainnya. Per tanggal
laporan, Bank hanya mempunyai instrumen
utang/modal yang dikeluarkan oleh Republik
Indonesia.

The Bank considers an Rupiah denominated
government investment securities and funds
placed with Bank Indonesia as having low credit
risk, since the principal and interest of
government bond are guaranteed by the
government and there is no historical loss
experience. The Bank does not apply the low
credit risk exemption to any other financial
instruments. As at reporting date, Bank only
held debt instruments issued by the Republic of
Indonesia.

Cadangan kerugian untuk ECL disajikan dalam
laporan posisi keuangan sebagai berikut ini:

Loss allowances for ECL are presented in the
statement of financial position as follows:

-

-

-

Aset keuangan diukur pada biaya
perolehan diamortisasi: sebagai pengurang
dari nilai tercatat bruto aset;
Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan
keuangan: umumnya, sebagai provisi yang
dicatat pada liabilitas lainnya.

-

Financial assets measured at amortised
cost: as a deduction from the gross
carrying amount of the assets;
Loan commitments and financial guarantee
contracts: generally, as a provision which is
presented in other liabilities.

Hapus buku aset keuangan

Write off of financial assets

Aset keuangan dan penyisihan yang terkait
tersebut dihapuskan jika tidak ada peluang
yang realistis untuk pengembalian di masa
datang dan semua jaminan telah direalisasi
atau sudah diambil alih oleh Bank. Aset
keuangan tersebut dihapus buku dengan
menjurnal balik penyisihan kerugian penurunan
nilai. Aset keuangan tersebut dapat dihapus
buku setelah semua prosedur yang diperlukan
telah dilakukan dan jumlah kerugian telah
ditentukan.

The associated financial assets and allowance
are written off in the absence of realistic
opportunities for future returns and any
warranties have been realized or taken over by
the Bank. The book's financial assets were
written off by reversing the allowance for
impairment losses. The financial assets may be
removed after all necessary procedures have
been performed and the amount of loss has
been determined.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang
telah dihapusbukukan pada periode berjalan
dikreditkan dengan
menyesuaikan akun
cadangan
kerugian
penurunan
nilai.
Sementara, penerimaan kembali atas aset
keuangan yang telah dihapusbukukan yang
telah
dihapusbukukan
pada
periode
sebelumnya dicatat sebagai pendapatan
operasional lainnya pada laporan laba rugi.

Subsequent recoveries from financial assets
which were written off in the current period is
credited to the allowance for impairment losses
account. While, subsequent recoveries from
financial assets which were written off in the
previous period are recorded as other operating
income in the statements of profit or loss.

Penurunan nilai atas aset non-produktif

Impairment of non-productive assets

Penyesuaian atas penyisihan penghapusan
aset nonproduktif dicatat dalam periode dimana
penyesuaian tersebut diketahui atau dapat
ditaksir secara wajar. Termasuk di dalam
penyesuaian
ini
adalah
penambahan
penyisihan penghapusan aset non-produktif
maupun pemulihan aset non-produktif yang
telah dihapusbukukan sebelumnya.

Adjustments to the allowance for losses on nonproductive assets are reported in the year that
such adjustments become known or can be
reasonably estimated. These adjustments
include additional allowance for losses as well
as recoveries of previously written-off nonproductive assets.
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nilai
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POLICIES (continued)
j.

non-produktif

k.

Biaya dibayar dimuka

k.

Aset tetap

of

non-productive

of
assets

Non-productive assets are written-off against
the respective allowance for losses when
management believes that the recoverability of
those assets is unlikely.

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama
masa manfaat masing-masing biaya dengan
menggunakan metode garis lurus.
l.

Identification
and
measurement
impairment losses (continued)
Impairment
(continued)

Aset non-produktif dihapusbukukan dengan
mengurangi penyisihan penghapusan yang
bersangkutan apabila menurut manajemen aset
tersebut tidak mungkin dipulihkan lagi.

ACCOUNTING

Prepaid expenses
Prepaid expenses are amortised over the
beneficial periods using the straight-line
method.

l.

Fixed assets

Aset tetap pada awalnya dicatat sebesar biaya
perolehan.
Biaya
perolehan
termasuk
pengeluaran-pengeluaran
yang
dapat
diatribusikan secara langsung agar aset
tersebut siap digunakan. Setelah pengukuran
awal, Bank menerapkan kebijakan akuntansi
model revaluasi untuk aset tetap berupa tanah
dan bangunan, dan model biaya untuk kategori
aset tetap lainnya (seperti renovasi, inventaris,
mesin kantor, dan kendaraan).

Fixed assets are initially recognised at cost.
Cost includes expenditures directly attributable
to bring the assets for its intended use.
Subsequent to initial measurement, fixed assets
are measured using revaluation model for fixed
assets in the form of land and buildings, and
cost model for other categories of fixed assets
(such as leasehold improvement, equipment,
office machineries, and vehicles).

Tanah dan bangunan disajikan sebesar nilai
wajar, dikurangi akumulasi penyusutan dan
cadangan kerugian penurunan nilai (jika ada).
Penilaian terhadap tanah dan bangunan tetap
dilakukan oleh penilai independen eksternal
yang telah memiliki sertifikat. Penilaian ulang
atas aset tersebut dilakukan secara berkala
untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang
direvaluasi tidak berbeda secara material
dengan nilai tercatatnya. Akumulasi penyusutan
pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap
nilai tercatat bruto aset, dan nilai bersihnya
disajikan kembali sebesar nilai revaluasian aset
tetap.

Land and building are stated at fair value, less
subsequent depreciation less accumulated
impairment losses (if any). Valuation of fixed
assets are performed by external independent
appraiser with qualification. Revaluations are
performed with frequency sufficient to ensure
that the fair value of the revalued assets do not
differ materially from their carrying amount. Any
accumulated depreciation at the date of
revaluation is eliminated against the gross
carrying amount of the assets, and the net
amount is restated to the revalued amount of
the assets.

Selisih atas revaluasi aset tetap dikreditkan ke
akun "surplus revaluasi aset tetap" yang
disajikan pada bagian ekuitas. Surplus
revaluasi aset tetap selanjutnya dialihkan
kepada saldo laba saat aset tersebut dihentikan
pengakuannya. Penurunan yang menghapus
nilai kenaikan yang sebelumnya atas aset yang
sama dibebankan terhadap "surplus revaluasi
aset tetap" sebagai bagian dari laba
komprehensif, penurunan lainnya dibebankan
pada laporan laba rugi.

The difference resulting from the revaluation of
such fixed assets is credited to the "revaluation
surplus of fixed assets" account presented in
the equity section. The revaluation surplus of
fixed assets is transferred directly to retained
earnings when the assets is derecognised.
Decrease that offset previous increases of the
same assets are debited against "revaluation
surplus of fixed assets" as part of other
comprehensive income; all other decrease are
charged to the profit or loss.
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SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
l.

ACCOUNTING

Fixed assets (continued)

Tanah tidak disusutkan. Jika aset yang
direvaluasi dijual, jumlah yang dicatat di dalam
ekuitas dipindahkan ke saldo laba.

Land is not depreciated. When revalued assets
are sold, the amounts included in equity are
transferred to retained earnings.

Aset tetap dan aset takberwujud selain tanah
diakui sebesar harga perolehan dikurangi
akumulasi penyusutan. Harga perolehan
termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan
secara langsung atas perolehan aset tersebut.

Fixed assets and intangible assets other than
land are recognised at cost less accumulated
depreciation.
Acquisition
cost
includes
expenditure that is directly attributable to the
acquisition of the assets.

Aset tetap dan aset takberwujud, disusutkan
dengan menggunakan metode garis lurus
(straight-line method) dengan berdasarkan
taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap
sebagai berikut:

Fixed assets and intangible assets are
depreciated using the straight-line method
based on the estimated useful lives of the
assets as follows:

Penyusutan
per tahun/
Depreciation
per year
Gedung
Inventaris
Mesin kantor
Kendaraan kantor

5%
25%
25%
25%

Taksiran
masa manfaat/
Estimated useful life
20 tahun/year
4 tahun/year
4 tahun/year
4 tahun/year

Building
Equipment
Office Machine
Office vehicle

Aset tetap untuk pertama kalinya disusutkan
pada periode perolehan aset tetap yang
bersangkutan.

Fixed assets are for the first time depreciated at
the related asset acquisition period.

Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya
inspeksi diakui dalam jumlah tercatat aset tetap
sebagai suatu penggantian apabila memenuhi
kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan
yang dikapitalisasi tersebut didepresiasi selama
periode sampai dengan saat inspeksi signifikan
berikutnya.

In each significant inspection, the inspection fee
is recognised in the carrying amount of the
property and equipment as a replacement if it
meets the recognition criteria. The capitalized
significant inspection fee is depreciated over the
period up to the time of subsequent
inspections.

Jumlah
tercatat
aset
tetap
dihentikan
pengakuannya (derecognised) pada saat
dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis
masa depan yang diharapkan dari penggunaan
atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul
dari penghentian pengakuan aset tetap
ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah
neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah
tercatat dari aset tetap tersebut diakui dalam
laporan
laba
rugi
dan
penghasilan
komprehensif lain pada periode terjadinya
penghentian pengakuan.

The carrying amount of fixed assets is
derecognised upon disposal or no future
economic benefit is expected from its use or
disposal. Gains or losses arising from the
derecognition of fixed assets are determined at
the difference between the net amount of
disposal proceeds, if any, and the carrying
amount of the fixed assets recognised in the
statements of profit or loss and other
comprehensive income in the period during the
derecognition date.
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POLICIES (continued)
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ACCOUNTING

Fixed assets (continued)

Pada setiap tanggal pelaporan nilai residu,
masa manfaat dan metode penyusutan dikaji
ulang, dan jika diperlukan, akan disesuaikan
dan diterapkan sesuai dengan ketentuan PSAK
16 (Revisi 2015).

At each reporting date the residual value, useful
life and depreciation method are reviewed, and
if necessary, will be adjusted and applied in
accordance with PSAK 16 (Revised 2015).

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan
pada laporan laba-rugi pada saat terjadinya,
biaya penggantian komponen suatu aset dan
biaya pemeliharaan dan perbaikan yang
signifikan, jika memperpanjang masa manfaat
aset, diakui dalam jumlah tercatat aset jika
memenuhi kriteria untuk diakui sebagai bagian
dari aset. Aset tetap yang sudah tidak
digunakan lagi atau yang dijual, nilai tercatat
serta akumulasi penyusutannya dikeluarkan
dari kelompok aset tetap yang bersangkutan
dan laba rugi yang terjadi dibukukan dalam
laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

The cost of maintenance and repairs is charged
to the income statement as incurred, the cost of
replacing the components of an asset and the
significant cost of maintenance and repairs, if
prolongs the useful life of the assets, is
recognised in the carrying amount of the asset if
it qualifies for recognition as part of the asset.
When assets are retired or otherwise disposed
of, their carrying values and the related
accumulated depreciation are removed from the
accounts and any resulting gain or loss is
recorded in the statement of income of the
current year.

Sesuai dengan PSAK 48 tentang "Penurunan
Nilai Aktiva", nilai aset ditelaah untuk setiap
penurunan dan kemungkinan penghapusan
aset ke nilai wajar jika terjadi peristiwa atau
perubahan keadaan yang menunjukkan bahwa
nilai tercatat tidak dapat diperoleh kembali.

In accordance with PSAK 48 regarding
"Impairment of Asset Values", the asset value is
reviewed for each possible decrease and
possible write-off of the asset to its fair value in
the event of a change or event indicating that
the carrying amount can not be recouped.

Bila nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran
jumlah yang dapat diperoleh kembali (estimated
recoverable amount) maka nilai tersebut
diturunkan kejumlah yang dapat diperoleh
kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai
tertinggi antara harga jual neto dan nilai pakai.

If the carrying amount of an asset exceeds the
estimated recoverable amount, that value is
derived from the recoverable amount,
determined as the highest value between the
net selling price and the use value.

m. Aset takberwujud

m. Intangible Assets

Aset takberwujud yang dimiliki Bank terdiri dari
perangkat lunak.

Intangible assets owned by the Bank comprised
softwares.

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

Software is initially measured at acquisition
costs, which includes any directly attributable
costs of preparing the asset for its intended use.
Subsequent to initial recognition, software is
measured
at
cost
less
accumulated
amortisation and accumulated impairment
losses. Significant subsequent expenditure on
software assets is capitalised only when it
increases the future economic benefits
embodied in the specific asset to which it
relates. All other expenditures are expensed as
incurred.
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SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
m. Intangible Assets (continued)

Perangkat lunak diamortisasi berdasarkan
taksiran masa manfaat ekonomis aset selama
5-8 tahun dengan menggunakan metode garis
lurus atau dengan tarif amortisasi sebesar
12,5% - 20% sejak tanggal dimana aset siap
untuk digunakan.
n.

ACCOUNTING

Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)

Software is amortised over the estimated useful
life of 5-8 years using the straight-line method
or with amortisation rate of 12.5% - 20% from
the date that it is available for use.

n.

Foreclosed Assets (AYDA)

Agunan yang diambil alih (AYDA) adalah aset
yang diperoleh bank, baik melalui pelelangan
maupun
diluar
pelelangan
berdasarkan
penyerahan secara sukarela oleh pemilik
agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual
diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal
debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada
Bank.

Foreclosed asset (AYDA) is an asset obtained
by the Bank, either through auctions or outside
of auctions on the basis of voluntary submission
by the owner of the collateral or by the power to
sell outside the auction of the collateral owner in
the event that the debtor does not meet its
obligations to the Bank.

Agunan yang diambil alih dinyatakan sebesar
nilai realisasi bersih atau sebesar nilai baki
debit kredit yang diberikan, yang mana yang
lebih rendah. Nilai realisasi bersih adalah nilai
wajar agunan yang diambil alih dikurangi
dengan estimasi biaya untuk menjual agunan
tersebut. Bank tidak mengakui keuntungan
pada saat pengambilalihan agunan. Selisih
lebih saldo kredit di atas nilai realisasi bersih
dari agunan yang diambil alih dibebankan ke
dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai
kredit.

Foreclosed properties are stated at net
realizable value or at the outstanding
uncollectible loan balance, whichever is lower.
Net realizable value is the fair value of
foreclosed properties less estimated costs to
sell the collateral. The Bank does not recognise
any gains arising from the foreclosure of assets.
The excess of the outstanding loan balance
over the net realizable value of the foreclosed
properties is charged to the allowance for
impairment losses.

Selisih antara nilai agunan yang diambil alih
dan hasil penjualannya diakui sebagai
keuntungan atau kerugian pada saat penjualan.

The difference between the value of the
foreclosed properties and the proceeds of sale
is recognised as a gain or loss at the time of
sale.

Manajemen mengevaluasi nilai agunan yang
diambil alih secara berkala. Penyisihan
kerugian agunan yang diambil alih dibentuk
berdasarkan penurunan nilai agunan yang
diambil alih.

Management evaluates the value of collateral
foreclosed on a regular basis. An allowance for
possible losses on foreclosed assets is
provided based on a decrease in the value of
the foreclosed properties.

Beban pemeliharaan agunan yang diambil alih
dibebankan
pada
laporan
laba
rugi
komprehensif tahun berjalan pada saat
terjadinya.

The cost of foreclosed assets is charged to the
current year statement of profit or loss and
other comprehensive income as incurred.

Beban perbaikan (reconditioning cost) yang
timbul setelah pengambilalihan agunan dicatat
sebagai biaya pada saat terjadi.

The reconditioning costs incurred after the
acquisition of the collateral are expensed as
incurred.
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Aset lain-lain

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
o.

r.

Other assets

Terdiri dari aset yang tidak material yang tidak
dapat digolongkan dalam pos-pos sebelumnya.
Aset lain-lain dinyatakan sebesar nilai tercatat,
yaitu harga perolehan setelah dikurangi dengan
akumulasi amortisasi, penurunan nilai atau
penyisihan kerugian.

It consists of immaterial assets that can not be
classified in previous items. Other assets are
stated at their carrying values, which are
acquired net of amortisation accumulated,
impairment or allowance for possible losses.

Biaya yang ditangguhkan merupakan biaya biaya dan renovasi atas bangunan, biaya yang
ditangguhkan diamortisasi selama masa
manfaatnya dengan mengunakan metode garis
lurus.

The deferred charges represent construction
costs and renovations, deferred charges are
amortised over their beneficial periods using the
straight line method.

Liabilitas segera

p.

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya
kewajiban atau diterima perintah dari pemberi
amanat, baik dari masyarakat maupun dari
bank lain.
q.

ACCOUNTING

Simpanan dan simpanan dari bank lain

Liabilities due immediately
Liabilities due immediately are recorded upon
the occurrence of obligations or when Bank
received orders from the trustee, either from the
public or from other banks.

q.

Deposits and deposits from other banks

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh
masyarakat
kepada
Bank
berdasarkan
perjanjian penyimpanan dana. Termasuk
didalamnya adalah giro, tabungan, deposito
berjangka dan deposito on call.

Deposits are the funds placed by customers to
the Bank based on fund deposits agreements.
Included in these accounts are current
accounts, saving deposits, time deposits and
deposits on call.

Simpanan dari bank-bank lain terdiri dari
liabilitas terhadap bank-bank lain, dalam bentuk
giro, tabungan dan deposito berjangka.

Deposits from other banks represent liabilities
to other domestic banks, in the form of current
accounts, saving deposits and term deposits.

Simpanan dan simpanan dari bank lain
diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan
yang
diukur
dengan
biaya
perolehan
diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat
diatribusikan
secara
langsung
dengan
perolehan simpanan dan simpanan dari bank
lain dikurangkan dari jumlah simpanan dan
simpanan dari bank lain.

Deposits and deposits from other banks are
classified as financial liabilities measured at
amortised cost. Incremental costs directly
attributable to the acquisition of deposits and
deposits from other banks are deducted from
the amount of deposits and deposits from other
banks.

Imbalan pasca kerja

r.

Employee benefits

Kewajiban pensiun

Pension obligations

Bank harus menyediakan program pensiun
dengan imbalan minimal tertentu sesuai
dengan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003.
Karena UU Ketenagakerjaan menentukan
rumus tertentu untuk menghitung jumlah
minimal imbalan pensiun, pada dasarnya,
program
pensiun
berdasarkan
UU
Ketenagakerjaan adalah program imbalan
pasti.

Banks should provide a minimum amount of
pension benefits specified in accordance with
the Labor Law No. 13/2003. Since the Labor
Law sets the formula for calculating the
minimum amount of benefits, the pension plans
under Labor Law represent defined benefit
plans.
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2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
r.

ACCOUNTING

Employee benefits (continued)

Kewajiban pensiun (lanjutan)

Pension obligations (continued)

Program pensiun imbalan pasti adalah program
pensiun yang menetapkan jumlah imbalan
pensiun yang akan diterima oleh karyawan
pada saat pensiun, biasanya berdasarkan pada
satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja
atau kompensasi.

A defined benefit plan is a pension plan that
defines the pension amount to be received by
employees on retirement, usually based on one
or more factors such as age, years of service or
compensation.

Kewajiban imbalan pasti yang diakui di laporan
posisi keuangan adalah nilai kini kewajiban
imbalan pasti pada tanggal laporan posisi
keuangan dikurangi nilai wajar aset program,
serta disesuaikan dengan keuntungan/kerugian
aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui.
Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun
oleh aktuaris independen menggunakan
metode projected unit credit. Nilai kini
kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan
mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa
depan dengan menggunakan tingkat bunga
obligasi pemerintah (dengan pertimbangan saat
ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat
berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama
dengan mata uang imbalan yang akan
dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang
lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan
yang bersangkutan.

The defined benefit obligation recognised in the
statement of financial position is the present
value of the defined benefit obligation at the
balance sheet date less the fair value of plan
assets, together with adjustments for actuarial
gains/losses and past service costs not yet
recognised. The defined benefit obligation is
calculated annually by independent actuary
using the projected unit credit method. The
present value of the defined benefit obligation is
determined by discounting the estimated future
cash outflows by using interest rates of
government bonds (considering currently there
is no active market for high quality corporate
bonds) denominated in the same currency with
the benefit that will be paid and the payment
date, which is approximately similar with the
maturity date of the benefits.

Keuntungan dan kerugian aktuarial dapat timbul
dari penyesuaian yang dibuat berdasarkan
pengalaman dan perubahan asumsi-asumsi
aktuarial yang dibukukan pada ekuitas di
pendapatan komprehensif lainnya pada periode
terjadinya penyesuaian.

Gains and losses can arise from adjustments
made based on experience and changes in
actuarial assumptions are recognised in equity
in other comprehensive income in the current
period adjustments.

Biaya Jasa lalu di akui langsung ke laporan
laba rugi

Past service cost and recognised directly to
the income statement

Bank menyelenggarakan program pensiun
iuran pasti untuk karyawan tetap. Iuran dana
pensiun yang ditempatkan pada entitas terpisah
ditanggung bersama oleh karyawan dan Bank.
Jumlah kontribusi dari bank dan hasil
pengembangan investasinya diperhitungkan
sebagai bagian dari kewajiban imbalan pasti
sesuai dengan UU No.13/2003.

The Bank had a defined contribution pension
plan for permanent employees. Contributions to
pension funds were placed in a separate entity
paid by the employees and the Bank. Total
contributions from banks and gain or loss from
investment are taken into account as part of the
defined benefit obligation in accordance with
Law No.13/2003.
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Imbalan pasca kerja (lanjutan)

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
r.

ACCOUNTING

Employee benefits (continued)

Biaya Jasa lalu di akui langsung ke laporan
laba rugi (lanjutan)

Past service cost and recognised directly to
the income statement (continued)

Imbalan kerja dicatat sesuai dengan PSAK 24 –
Imbalan Kerja.

Employee benefits are accounted for in
accordance with SFAS 24 - Employee Benefits.

Bank menghitung imbalan pasca kerja untuk
karyawan sesuai dengan Undang-undang
Ketenagakerjaan No.13 tanggal 25 Maret 2003.
Terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Bank
sehubungan dengan imbalan pasca kerja.
Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 30 September 2020, 31
Desember 2019 dan 2018 mencakup liabilitas
imbalan pasca kerja yang didasarkan
perhitungan oleh aktuaris dan menggunakan
metode projected unit credit.

Banks calculate post-retirement benefits to
employees in accordance with Labor Law No.13
dated 25 March 2003. There were funds set
aside by the Bank in connection with postemployment benefits. The financial statements
for the years ended 30 September 2020, 31
December 2019 and 2018 include postemployment benefit liabilities based calculations
by actuaries and using the projected unit credit
method.

Perpajakan

s.

Taxation

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak
tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba
rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan
transaksi atau kejadian yang diakui di
pendapatan komprehensif lain atau langsung
diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut
masing-masing diakui dalam pendapatan
komprehensif lain atau ekuitas.

The tax expense consists of current tax and
deferred tax. Taxes are recognised in the
income statement, unless the tax relating to
transactions or events that are recognised in
other comprehensive income or directly
recognised in equity. In this case, the respective
tax recognised in other comprehensive income
or equity.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui
saat surat ketetapan pajak diterima atau jika
mengajukan keberatan, pada saat keputusan
atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

Amendments to tax obligations are recorded
when an assessment is received or, if
appealed, when the result of the appeal is
determined.

Beban pajak kini disajikan berdasarkan taksiran
penghasilan kena pajak tahun berjalan.

Current tax expense is provided based on the
estimated taxable income for the year.

Semua perbedaan temporer antara jumlah
tercatat aset dan liabilitas dengan dasar
pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak
tangguhan dengan metode liabilitas laporan
keuangan (balance sheet liability method).
Pajak penghasilan tangguhan diukur dengan
menggunakan
tarif
pajak yang
sudah
diberlakukan atau secara substantif berlaku
pada akhir periode pelaporan dan diekspektasi
akan digunakan ketika aset pajak tangguhan
yang berhubungan direalisasi atau liabilitas
pajak tangguhan diselesaikan.

All the temporary differences between the
carrying amounts of assets and liabilities and
their tax bases are recognised as deferred tax
using the liability method of financial statements
(balance sheet liability method). Deferred
income tax is determined using tax rates (and
laws) that have been enacted or substantially
enacted by the end of the reporting period and
are expected to apply when the related deferred
income tax asset is realised or the deferred
income tax liability is settled.
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2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
s.

Taxation (continued)

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar
kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada
masa mendatang akan memadai untuk
mengkompensasi perbedaan temporer yang
menimbulkan aset pajak tangguhan tersebut.

Deferred tax assets are recognised to the
extent it is probable that taxable profit will be
available for the foreseeable future the
temporary differences that give rise to deferred
tax assets.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan
dapat saling hapus apabila terdapat hak yang
berkekuatan hukum untuk melakukan saling
hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas
pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak
penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas
perpajakan yang sama, baik atas entitas kena
pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya
niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo
tersebut secara neto.

Assets and liabilities of deferred income tax can
be offset if there is a legal enforceable right to
offset between assets and current tax liabilities
Current tax and if the assets and liabilities of
deferred income tax imposed by the tax
authorities the same, both on the entity subject
to the same tax or different and the intention to
settle the balances on a net basis.

Cadangan umum

t.

Menurut Undang - undang Perseroan Terbatas
No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007,
Perusahaan wajib setiap tahun menyisihkan
jumlah tertentu dari laba bersih untuk
cadangan,
sampai
cadangan
mencapai
sekurang-kurangnya 20 % dari modal yang
ditempatkan. Penentuan jumlah penyisihan
sebagaimana yang dimaksud akan ditentukan
oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
u.

ACCOUNTING

Biaya Emisi Penerbitan Saham

According to the Law - Company Law No. 40 of
2007 dated August 16, 2007, the Company
shall annually set aside a certain amount of the
net profit to the reserve, until reserve reaches at
least 20% of the ssued capital. The
determination of the allowance as mentioned
will be determined by the General Meeting of
Shareholders.

u.

Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan
penawaran
saham
kepada
masyarakat
(termasuk penerbitan hak memesan efek
terlebih dahulu) dikurangkan langsung dari hasil
emisi dan disajikan sebagai pengurang pada
akun “Tambahan Modal Disetor” sebagai
bagian dari ekuitas pada laporan posisi
keuangan.

General reserves

Share Issuance Cost
Costs incurred in relation to the public offerings
(including the issuance of pre-emptive rights) is
deducted directly from the underwriting result
and is presented as deduction to the paid in
capital as part of equity in the statement of
financial position.
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Pendapatan dan beban bunga

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
v.

ACCOUNTING

Interest income and expense

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020

Policy applicable before 1 January 2020

Secara prospektif, untuk instrumen keuangan
yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi
dan aset keuangan yang diklasifikasikan
sebagai tersedia untuk dijual, pendapatan
maupun beban bunganya diakui dengan
menggunakan metode suku bunga efektif, yaitu
suku bunga yang akan mendiskonto secara
tepat estimasi pembayaran atau penerimaan
kas di masa datang sepanjang perkiraan umur
instrumen keuangan tersebut atau, jika lebih
tepat untuk masa yang lebih singkat, sebagai
nilai tercatat bersih dari aset atau liabilitas
keuangan tersebut. Perhitungan dilakukan
dengan mempertimbangkan seluruh syarat dan
ketentuan kontraktual instrumen keuangan
termasuk fee/biaya tambahan yang terkait
secara langsung dengan instrumen tersebut
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
suku bunga efektif.

Prospectively
for
financial
instruments
measured at amortised cost and financial assets
classified as available for sale, revenues and
interest expense are recognised using the
effective interest rate method, ie, the interest
rate that will accurately discount the estimated
future cash payments or receipts along the
approximate terms of the financial instrument or,
if appropriate for a shorter period, as the net
carrying amount of the said financial assets or
liabilities. The calculation shall take into account
all the terms and conditions of the contractual
instruments of any financial instrument including
fees/additional fees directly related to the
instrument which are an integral part of the
effective interest rate.

Nilai tercatat aset keuangan disesuaikan jika
Bank merevisi estimasi pembayaran maupun
penerimaan. Nilai tercatat yang disesuaikan
tersebut dihitung dengan menggunakan suku
bunga efektif awal dan perubahan nilai tercatat
dicatat di laporan laba rugi. Tetapi untuk aset
keuangan yang telah direklasifikasi, dimana
pada tahun berikutnya Bank meningkatkan
estimasi penerimaan kas sebagai hasil dari
peningkatan pengembalian penerimaan kas,
dampak peningkatan pemulihan tersebut diakui
sebagai penyesuaian suku bunga efektif sejak
tanggal perubahan estimasi.

The carrying amount of financial asset is
adjusted if the Bank revises its estimated
payments and receipts. The adjusted carrying
amount is calculated using the original effective
interest rate and the change in the carrying
amount recorded in the statement of income.
However, for reclassified financial assets, in
which the Bank subsequently increased its cash
receipts estimates as a result of an increase in
cash receipts revenues, the impact of such
recovery is recognised as an effective interest
rate adjustment since the date of the change in
the estimate.

Jika aset keuangan atau kelompok aset
keuangan serupa telah diturunkan nilainya
sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka
pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya
diakui atas bagian aset keuangan yang tidak
mengalami penurunan nilai dari aset keuangan
yang mengalami penurunan nilai, berdasarkan
suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto
arus kas masa datang dalam menghitung
kerugian penurunan nilai.

If a financial asset or a group of similar financial
assets has been impaired as a result of
impairment loss, interest income earned
thereafter is recognised as part of non-impaired
financial assets of an impaired financial asset,
based on the interest rate used to discount cash
flows The future in calculating impairment
losses.

Kredit yang diberikan dan aset produktif lainnya
(tidak termasuk efek-efek) diklasifikasikan
sebagai non-performing jika telah masuk dalam
klasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet.
Sedangkan, efek-efek diklasifikasikan sebagai
non-performing jika penerbit efek mengalami
wanprestasi dalam memenuhi pembayaran
bunga dan/atau pokok atau memiliki peringkat
paling kurang 1 (satu) tingkat di bawah
peringkat investasi.

Loans and other earning assets (excluding
securities) are classified as non-performing if
they are classified as substandard, doubtful and
loss. Meanwhile, securities are classified as
non-performing if the issuer of securities suffers
a default in meeting interest and/or principal
payments or has a rating of at least 1 (one)
level below the investment grade.
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v.

Pendapatan dan beban bunga (lanjutan)

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
v.

ACCOUNTING

Interest income and expense (continued)

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020
(lanjutan)

Policy applicable before 1 January 2020
(continued)

Bank mengakui Pendapatan dan Beban bunga
dengan menggunakan metode akrual. Bank
tidak mengakui pendapatan bunga atas kredit
yang diberikan atau aset produktif lainnya yang
telah diklasifikasikan sebagai non-performing.
Pendapatan bunga atas aset non-performing
diakui pada saat diterima. Pendapatan bunga
atas aset non-performing yang belum diterima,
dihitung dan dicatat sebagai tagihan kontinjen
secara extracomptable. Yang dimaksud dengan
aset produktif yang non-performing adalah
bilamana terdapat tunggakan angsuran pokok,
tunggakan bunga dan cerukan sebagaimana
tercatat dalam ketentuan yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia.

The Bank recognises interest income and
expenses using the accrual method. The Bank
does not recognise interest income on loans or
other productive assets that have been
classified as non-performing. Interest income on
non-performing assets is recognised upon
receipt. Interest income on non-performing
assets not yet received is calculated and
recorded as contingent receivable off-balance
sheet. Non-performing productive assets are
defined as arrear in principal installments,
interest arrears and overdrafts as recorded in
the provisions stipulated by Bank Indonesia.

Kebijakan berlaku mulai 1 Januari 2020

Policy applicable from 1 January 2020

Pendapatan bunga atas aset keuangan baik
yang diukur dengan nilai wajar melalui
penghasilan komprehensif lain atau biaya
perolehan diamortisasi dan beban bunga atas
seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan
biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laba
rugi berdasarkan suku bunga efektif.

Interest income for financial assets held at
either fair value through other comprehensive
income or amortised cost and interest expense
on all financial liabilities held at amortised cost
are recognised in profit or loss using the
effective interest method.

Bank mengakui pendapatan dan beban bunga
dengan menggunakan metode akrual. Bank
tidak mengakui pendapatan bunga atas kredit
yang diberikan atau aset produktif lainnya yang
telah diklasifikasikan sebagai non-performing
(Stage 3). Pendapatan bunga atas aset nonperforming diakui pada saat diterima.
Pendapatan bunga atas aset non-performing
yang belum diterima, dihitung dan dicatat
sebagai
tagihan
kontinjen
secara
extracomptable. Yang dimaksud dengan aset
produktif yang non-performing adalah bilamana
terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan
bunga dan cerukan sebagaimana tercatat
dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.

The Bank recognises interest income and
expenses using the accrual method. The Bank
does not recognise interest income on loans or
other productive assets that have been
classified as non-performing (Stage 3). Interest
income on non-performing assets is recognised
upon receipt. Interest income on non-performing
assets not yet received is calculated and
recorded as contingent receivable off-balance
sheet. Non-performing productive assets are
defined as arrear in principal installments,
interest arrears and overdrafts as recorded in
the provisions stipulated by Bank Indonesia.

w. Pendapatan Provisi dan Komisi

w. Provision and Commission Revenues

Pendapatan dan beban bunga untuk semua
instrumen keuangan diakui di dalam laporan
laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
secara akrual dengan menggunakan metode
suku bunga efektif.

Interest income and expenses for all financial
instruments are recognised in the statement of
profit or loss and other comprehensive income
accrual using the effective interest method.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)
w. Pendapatan Provisi dan Komisi (lanjutan)

x.

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
w. Provision
(continued)

and

ACCOUNTING

Commission

Revenues

Saldo beban dan pendapatan provisi dan
komisi yang ditangguhkan atas kredit yang
diberikan yang diakhiri atau diselesaikan
sebelum jatuh tempo langsung diakui sebagai
pendapatan pada saat penyelesaiannya.

The deferred charges and commissions on fees
and commissions on loans granted terminated
or settled prior to maturity are recognised as
income upon completion.

Provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan
kredit yang diberikan dan pinjaman diterima
atau jangka waktu kredit yang diberikan dan
pinjaman diterima atau tidak material, diakui
sebagai pendapatan atau beban pada saat
terjadinya transaksi.

Fees and commissions that are not related to
loans and loans received or credit terms
granted and borrowings are received or
immaterial, recognised as income or expense at
the time the transactions are made.

Transaksi sewa

x.

Lease transaction

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020

Policy applicable before 1 January 2020

Sesuai dengan PSAK 30, Bank menentukan
suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa
atau perjanjian yang mengandung sewa
berdasarkan substansi perjanjian dan dilakukan
evaluasi
apakah
pemenuhan
perjanjian
bergantung pada penggunaan suatu aset atau
aset-aset tertentu dan perjanjian tersebut
memberikan suatu hak untuk menggunakan
aset tersebut.

In accordance with SFAS 30, the Bank
determines an arrangement is, or contains, a
leases based on the substance of the
arrangement and requires an assessment of
whether fulfilment of the arrangement is
dependent on the use of a specific asset or
assets and the arrangement conveys a right to
use the asset.

Transaksi sewa yang dilakukan Bank
diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika tidak
terdapat pengalihan secara substansial seluruh
risiko dan manfaat yang terkait dengan
kepemilikan aset. Pembayaran sewa diakui
sebagai beban dengan garis lurus selama
masa sewa. Seluruh insentif untuk perjanjian
sewa operasi baru atau yang diperbarui diakui
sebagai bagian tidak terpisahkan dari imbalan
neto yang disepakati untuk menggunakan aset
sewaan, terlepas dari sifat atau bentuk insentif
atau waktu pembayaran. Bank mengakui
manfaat agregat dari insentif sebagai
pengurang beban rental selama masa sewa
dengan dasar garis lurus.

The leases transaction entered into by the Bank
was classified as an operating leases if it does
not transfer substantially all the risks and
rewards incidental to ownership. Lease
payments were recognised as an expense on a
straight-line basis over the lease term. All
incentives for the agreement of a new or
renewal operating leases are recognised as an
integral part of the net consideration agreed for
the use of the leased asset, irrespective of the
incentive’s nature or form or the timing of
payments. The Bank recognises the aggregate
benefit of incentives as a reduction of rental
expense over the leases term, on a straight-line
basis.

Kebijakan berlaku mulai 1 Januari 2020

Policy applicable from 1 January 2020

Pada tanggal permulaan kontrak, Bank menilai
apakah kontrak merupakan atau mengandung
sewa. Suatu kontrak merupakan atau
mengandung sewa jika kontrak tersebut
memberikan
hak
untuk
mengendalikan
penggunaan aset identifikasian selama suatu
jangka waktu untuk dipertukarkan dengan
imbalan. Perseroan dapat memilih untuk tidak
mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa
untuk:
Sewa jangka pendek; dan
Sewa yang aset pendasarnya bernilai
rendah

At the inception of a contract, the Bank
assesses whether the contract is or contains a
leases. A contract is or contains a leases if the
contract conveys the right to control the use of
an identified assets for a period of time in
exchange for consideration. The Bank can
choose not to recognise the right-of-use asset
and lease liabilities for:
-

Short-term lease; and
Low value assets
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
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x.

Transaksi sewa (lanjutan)

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
x.

ACCOUNTING

Lease transaction (continued)

Kebijakan berlaku mulai 1 Januari 2020
(lanjutan)

Policy applicable from 1 January 2020
(continued)

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak
untuk
mengendalikan
penggunaan
aset
identifikasian, Bank harus menilai apakah:
Bank memiliki hak untuk mendapatkan
secara substansial secara ekonomi dari
penggunaan aset indetifikasian; dan
Bank memiliki hak untuk mengarahkan
penggunaan aset indentifikasian. Bank
emiliki hak untuk pengambilan keputusan
yang revelan tentang bagaimana dan untuk
tujuan apa aset digunakan telah ditentukan
sebelumnya dan:

To assess whether a contract conveys the right
to control the use of an identified asset, the
Bank shall assess whether:
The Bank has the right to obtain
substantially all the economic benefit from
use of the asset throughout the period of
use; and
The Bank has the right to direct the use of
the asset. The Bank owns this right when it
has a relevant decision-making right to
change how and for what purpose the
asset is used predeterminately and:

1.
2.

Bank
memiliki
hak
untuk
mengoperasikan aset; dan
Bank telah mendesain aset dengan
cara
menetapkan
sebelumnya
bagaimana dan untuk tujuan apa aset
akan digunakan selama periode
penggunaan.

1.
2.

The Bank has the right to operate the
asset; and;
The Bank has designed the asset in a
way that predetermines how and for
what purpose it will be used.

Pada tanggal permulaan sewa, Bank mengakui
aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hakguna diukur pada biaya perolehan, dimana
meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa
yang disesuaikan dengan pembayaran sewa
yang dilakukan pada atau sebelum tanggal
permulaan, ditambah dengan biaya langsung
awal yang dikeluarkan. Aset hak-guna
diamortisasi dengan menggunakan metode
garis lurus sepanjang jangka waktu sewa.

The Bank recognises a right-of-use asset and a
leases liability at the leases commencement
date. The right-of-use asset is initially measured
at cost, which comprises the initial amount of
the leases liability adjusted for any leases
payment made at or before the commencement
date, plus any initial direct cost incurred. The
right-of-use asset is amortised over the straightline method throughout the lease term.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini
pembayaran sewa yang belum dibayar pada
tanggal permulaan, didiskontokan dengan
menggunakan suku bunga implisit dalam sewa
atau jika suku bunga tersebut tidak dapat
ditentukan, maka menggunakan suku bunga
pinjaman inkremental.

The lease liability is initially measured at the
present value of the lease payments that are
not paid at the commencement date, discounted
using the interest rate implicit in the lease or, if
that right cannot be readily determined, using
incremental borrowing rate.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian
pokok dan biaya bunga. Biaya bunga
dibebankan pada laba rugi selama periode
sewa sehingga menghasilkan tingkat suku
bunga periodik yang konstan atas saldo
liabilitas untuk setiap periode.

Each lease payment is allocated into the lease
liabilities and interest cost. The interest cost is
charged to profit or loss over the leases period
so as to produce a constant periodic rate of
interest on the remaining balance of the liability
for each period.

Bank menyajikan aset hak-guna sebagai bagian
dari “Aset tetap” dan liabilitas sewa di dalam
laporan posisi keuangan.

The Bank presents right-of-use assets as part of
“Fixed assets” and leases liabilities in the
statement of financial position.
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2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)
y.

Rugi per Saham

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
y.

Rugi per saham dasar dihitung berdasarkan
rugi tahun berjalan dibagi jumlah rata-rata
tertimbang saham yang beredar pada tahun
yang bersangkutan.
z.

Informasi segmen

ACCOUNTING

Earning (Loss) per Share
The basic loss per share is calculated based on
loss for the year divided by the weighted
average number of shares outstanding during
the year.

z.

Segment information

Bank menerapkan PSAK No. 5 (Revisi 2009),
"Segmen
Operasi"
yang
mengatur
pengungkapan yang akan memungkinkan
pengguna
laporan
keuangan
untuk
mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari
aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan
lingkungan ekonomi di mana Bank beroperasi.

The Bank adopted SFAS No. 5 (Revised 2009),
"Operating
Segments"
which
requires
disclosures that will enable users of financial
statements to evaluate the nature and financial
effects of the business activities in which the
entity involved and the economic environment in
which the Bank operates.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas
segmen termasuk item-item yang dapat
diatribusikan secara langsung kepada suatu
segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan
dengan dasar yang memadai untuk segmen
tersebut.

Revenues, expenses, results, segmental assets
and liabilities include items directly attributable
to a segment as well as those that can be
allocated on a reasonable basis to the segment.

aa. Transaksi dengan pihak berelasi

aa. Transactions with related parties

Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak
berelasi. Dalam laporan keuangan ini, istilah
pihak berelasi sesuai dengan PSAK 7 tentang
“Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”.

The Bank entered into transactions with related
parties. In this financial statements, the term
"related parties" in accordance with SFAS 7 on
"Related Parties Disclosures".

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang
terkait dengan Bank:

A related parties are persons or entities related
to the Bank:

1. Orang atau anggota keluarga terdekat
mempunyai relasi dengan Bank jika orang
tersebut:
a. memiliki
pengendalian
atau
pengendalian bersama atas Bank;
b. memiliki pengaruh signifikan atas Bank;
atau
c. personil manajemen kunci Bank entitas
induk Bank.

1. A person or family member is closely
related to the Bank if the person:

2. Suatu entitas berelasi dengan Bank jika
memenuhi salah satu hal berikut:
a. Entitas dan Bank adalah anggota dari
kelompok usaha yang sama.
b. Satu entitas adalah entitas asosiasi
atau ventura bersama dari entitas lain
(atau entitas asosiasi atau ventura
bersama yang merupakan anggota
suatu kelompok usaha, yang mana
entitas
lain
tersebut
adalah
anggotanya).

2. A related entity with the Bank if it meets one
of the following:
a. Entities and Bank are members of the
same business group.
b. An entity is an associate or joint
venture of another entity (or an
associate or joint venture entity that is
a member of a business group, of
which the other entity is a member).

a. having joint control or control over the
Bank;
b. have significant influence over the Bank;
or
c. the key management personnel of the
Bank or the Bank's parent.
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aa. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)

ACCOUNTING

aa. Transactions with related parties (continued)

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang
terkait dengan Bank: (lanjutan)

A related parties are persons or entities related
to the Bank: (continued)

2.

2.

Suatu entitas berelasi dengan Bank jika
memenuhi salah satu hal berikut: (lanjutan)
c. Kedua entitas tersebut adalah ventura
bersama dari pihak ketiga yang sama.
d. Satu entitas adalah ventura bersama
dari entitas ketiga dan entitas yang
lain adalah entitas asosiasi dari entitas
ketiga.
e. Entitas tersebut adalah suatu program
imbalan pascakerja untuk imbalan
kerja dari Bank atau entitas yang
terkait dengan Bank. Jika Bank adalah
entitas
yang
menyelenggarakan
program tersebut, maka entitas
sponsor juga berelasi dengan Bank.
yang
dikendalikan
atau
f. Entitas
dikendalikan bersama oleh orang yang
diidentifikasi dalam huruf (1).
g. Orang yang diidentifikasi dalam huruf
(1) (a) memiliki pengaruh signifikan
atas entitas atau merupakan personil
manajemen kunci entitas (atau entitas
induk dari entitas).

A related entity with the Bank if it meets
one of the following: (continued)
c. Both entities are joint ventures of the
same third party.
d. An entity is a joint venture of a third
entity and the other entity is an
associate entity of the third entity.
e.

f.
g.

Such an entity is a post-employment
benefit plan for the employee benefits
of the Bank or entities related to the
Bank. If the Bank is the entity that
organizes the program, then the
sponsoring entity also relates to the
Bank.
Entities controlled or jointly controlled
by persons identified in letters (1).
Persons identified in (1) (a) have
significant influence over the entity or
are the key management personnel of
the entity (or entity of the entity).

Semua transaksi signifikan dengan pihak
berelasi diungkapkan dalam laporan
keuangan.

All significant transactions with related
parties are disclosed in the financial
statements.

ab. Penggunaan estimasi dan pertimbangan
akuntansi yang penting

ab. Use of critical accounting estimates and
judgments

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam
rangka penyusunan laporan keuangan dimana
dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam
menentukan metodologi yang tepat untuk
penilaian aset dan liabilitas.

Certain estimates and assumptions are made in
the preparation of the financial statements.
These often require management judgement in
determining the appropriate methodology for
valuation of assets and liabilities.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi
yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan
liabilitas atas tahun keuangan satu tahun ke
depan. Semua estimasi dan asumsi yang
diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik
yang didasarkan pada standar yang berlaku.
Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara
terus menerus dan berdasarkan pengalaman
masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk
harapan atas kejadian yang akan datang.

Management
makes
estimations
and
assumptions that affect the reported amounts of
assets and liabilities within the next financial
year. All estimations and assumptions required
in conformity with SFAS are best estimates
undertaken in accordance with the applicable
standard. Estimations and judgements are
evaluated on a continuous basis, and are based
on past experience and other factors, including
expectations with regard to future events.

Lampiran156
– 5/49 – Schedule

PT BANK JAGO Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK ARTOS INDONESIA Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2020, 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 30 SEPTEMBER 2020, 31 DECEMBER 2019 AND 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020 DAN 2019
30 SEPTEMBER 2020 AND 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)
2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)

ACCOUNTING

ab. Penggunaan estimasi dan pertimbangan
akuntansi yang penting (lanjutan)

ab. Use of critical accounting estimates and
judgments (continued)

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat
berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen
atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang
timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan
asumsi semula. Estimasi dan asumsi yang
memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah
tercatat aset dan liabilitas diungkapkan di
bawah ini.

Although these estimates and assumptions are
based on management’s best knowledge of
current events and activities, actual result may
differ from those estimates and assumptions.
The estimates and assumptions that have a
significant effect on the carrying amounts of
assets and liabilities are described below.

Cadangan kerugian penurunan nilai aset
keuangan

Allowance for impairment losses of financial
assets

Kondisi spesifik counterparty yang mengalami
penurunan nilai dalam pembentukan cadangan
kerugian atas aset keuangan dievaluasi secara
individu
berdasarkan
estimasi
terbaik
manajemen atas nilai kini arus kas yang
diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi
arus kas tersebut, manajemen membuat
pertimbangan
tentang
situasi
keuangan
counterparty dan nilai realisasi bersih dari
setiap agunan. Setiap aset yang mengalami
penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat
yang ada, dan strategi penyelesaian serta
estimasi arus kas yang diperkirakan dapat
diterima disetujui secara independen oleh
Manajemen Risiko.

The specific counterparty component of the total
allowances for impairment applies to financial
assets evaluated individually for impairment and
is based upon management's best estimate of
the present value of the cash flows that are
expected to be received. In estimating these
cash flows, management makes judgements
about the counterparty's financial situation and
the net realisable value of any underlying
collateral. Each impaired asset is assessed on
its merits, and the workout strategy and
estimated cash flows considered recoverable
are independently approved by the Risk
Management.

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif
meliputi kerugian kredit yang melekat dalam
portofolio aset keuangan dengan karakteristik
ekonomi yang sama ketika terdapat bukti
objektif penurunan nilai terganggu, tetapi
penurunan nilai secara individu belum dapat
diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk
cadangan
kolektif,
manajemen
mempertimbangkan
faktor-faktor
seperti
kualitas kredit dan jenis produk.

Collectively assessed impairment allowances
cover credit losses inherent in portfolios of
financial assets with similar economic
characteristics when there is objective evidence
to suggest that they contain impaired financial
assets, but the individual impaired items cannot
yet be identified. In assessing the need for
collective allowances, management considers
factors such as credit quality and type of
product.

Perhitungan ECL Bank adalah hasil dari model
yang kompleks dengan sejumlah asumsi yang
mendasarinya.

The Bank’s ECL calculations are outputs of
complex models with a number of underlying
assumptions.

Pertimbangan signifikan dalam menentukan
kerugian
kredit
ekspektasian
meliputi:
menentukan apa yang dianggap sebagai
peningkatan risiko kredit yang signifikan,
mengembangkan
model kerugian
kredit
ekspektasian, termasuk pilihan input yang
berkaitan dengan variabel makro ekonomi, dan
membuat
asumsi
dan
estimasi
untuk
menggunakan informasi yang relevan tentang
kejadian masa lalu, kondisi saat ini dan
prakiraan kondisi ekonomi.

The significant judgements in determining
expected credit loss include: defining what is
considered to be a significant increase in credit
risk, developing the expected credit loss
models, including the choice of inputs relating to
and
making
macroeconomic
variables,
assumptions and estimates to incorporate
relevant information about past events, current
conditions and forecasts
of
economic
conditions.
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2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)

ACCOUNTING

ab. Penggunaan estimasi dan pertimbangan
akuntansi yang penting (lanjutan)

ab. Use of critical accounting estimates and
judgments (continued)

Cadangan kerugian penurunan nilai aset
keuangan (lanjutan)

Allowance for impairment losses of financial
assets (continued)

Dalam membuat estimasi terdapat tingkat
ketidakpastian yang tinggi dalam menggunakan
asumsi yang sangat subjektif dan sangat
sensitif terhadap faktor risiko.

A high degree of uncertainty is involved in
making estimations using assumptions that are
highly subjective and very sensitive to the risk
factors.

Nilai wajar instrumen keuangan

Fair value of financial instruments

Dalam menentukan nilai wajar aset keuangan
dan liabilitas yang tidak mempunyai harga
pasar, Bank menggunakan teknik penilaian
seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2.c(vii).
Untuk instrumen keuangan yang tidak aktif
diperdagangkan dan memiliki informasi harga
yang terbatas, nilai wajar yang kurang obyektif
dan membutuhkan berbagai pertimbangan
tergantung pada likuiditas, konsentrasi, faktor
ketidakpastian pasar, asumsi harga dan risiko
lainnya.

In determining the fair value for financial assets
and financial liabilities for which there is no
quoted market price, the Bank uses the
valuation techniques as described in Note
2.c(vii). For financial instruments that are nonactively traded and a lack of price transparency,
fair value is less objective and requires varying
degrees of judgement depending on liquidity,
concentration, uncertainty of market factors,
pricing assumptions and other risks affecting
the specific instrument.

Liabilitas imbalan kerja

Employee benefit obligations

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada
beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar
aktuarial berdasarkan beberapa asumsi.
Asumsi yang digunakan untuk menentukan
biaya/(penghasilan) pensiun neto mencakup
tingkat diskonto dan kenaikan gaji di masa
datang. Adanya perubahan pada asumsi ini
akan mempengaruhi jumlah tercatat kewajiban
pensiun.

The present value of the pension obligations
depends on a number of factors that are
determined on an actuarial basis using a
number of assumptions. The assumptions used
in determining the net cost/(income) for
pensions include the discount rate and future
salary increase. Any changes in these
assumptions will have an impact on the carrying
amount of pension obligations.

Bank menentukan tingkat diskonto dan
kenaikan gaji masa datang yang sesuai pada
akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto
adalah tingkat suku bunga yang harus
digunakan untuk menentukan nilai kini atas
estimasi arus kas keluar masa depan yang
diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban
pensiun. Dalam menentukan tingkat suku
bunga yang sesuai, Bank mempertimbangkan
tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang
didenominasikan dalam mata uang imbalan
akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang
serupa dengan jangka waktu kewajiban
pensiun yang terkait.

The Bank determines the appropriate discount
rate and future salary increase at the end of
each reporting period. The discount rate is
interest rate that should be used to determine
the present value of estimated future cash
outflows expected to be required to settle the
pension obligations. In determining the
appropriate discount rate, the Bank considers
the interest rates of government bonds that are
denominated in the currency in which the
benefits will be paid and that have terms to
maturity approximating the terms of the related
pension obligation.
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3.

KAS

3.
30 September/
September 2020

Rupiah

CASH

31 Desember/December
2019
2018

15,756

25,486

Saldo kas pada ATM pada tanggal 30 September
2020, 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing
adalah sebesar Rp 2.480, Rp 1.429 dan Rp 2.126.

4.

GIRO PADA BANK INDONESIA

Rupiah

16,647

CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA

31 Desember/December
2019
2018
37,434

Rasio Giro Wajib Minimum (“GWM”) untuk mata
uang Rupiah pada tanggal 30 September 2020, 31
Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:
30 September/
September 2020
Rupiah
GWM
Rasio Intermediasi
Makroprdensial (“RIM”)
Penyangga Likuiditas
Makroprudensial (“PLM”)

Rupiah

Cash in ATM as of 30 September 2020, 31
December 2019 and 2018 amounted to Rp 2.480,
Rp 1,429 and Rp 2.126, respectively.

4.

30 September/
September 2020

20,478

37,425

Rupiah

The Minimum Reserve Requirement (“GWM”) ratio
in Rupiah as of 30 September 2020, 31 December
2019 and 2018 are as follows:
31 Desember/December
2019
2018

3.62%

6.14%

6.62%

-

0.10%

0.29%

82.08%

107.63%

5.91%

Rupiah
GWM
Macroprudential Intermediary
Ratio (“RIM”)
Macroprudential Liquidity
Buffer (“PLM”)

Rasio GWM pada tanggal 30 September 2020
diatur dalam PBI No. 20/3/PBI/2018, PBI No.
22/3/PBI/2020 dan perubahannya dalam PBI No.
22/10/PBI/2020 dan PADG No. 22/19/PADG/2020
tentang Perubahan Keenam atas PADG No.
20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum
dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum
Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
Syariah yang berlaku efektif tanggal 1 Agustus
2020. Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2019
diatur dalam PADG No. 21/14/PADG/2019 tanggal
26 Juni 2019.

Statutory Reserve Requirement Ratio as of 30
September 2020 is stipulated in PBI No.
20/3/PBI/2018, PBI No.22/3/PBI/2020 and its
changes in PBI No. 22/10/PBI/2020 and PADG No.
22/19/PADG/2020 regarding Sixth Changes of
PADG No. 20/10/PBI/2018 concerning Statutory
Reserve Requirement in Rupiah and Foreign
Currency for Commercial Banks, Sharia Banks and
Sharia Business Units effective starting 1 August
2020. Statutory Reserve Requirement Ratio as of 31
December 2019 is stipulated in PADG No.
21/14/PADG/2019 26 June 2019.

Berdasarkan PBI No.21/12/PBI/2019 tanggal 25
November 2019 dan PADG No.21/22/PADG/2019
tanggal 28 November 2019 tentang Rasio
Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga
Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum
Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
Syariah, Bank juga wajib menghitung Rasio
Intermediasi Makroprudensial (“RIM”) dan rasio
Penyangga Likuiditas Makroprudensial (“PLM”).

Based on PBI No.21/12/PBI/2019 dated 25
November 2019 and PADG No.21/22/PADG/2019
dated 28 November 2019 regarding Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential
Liquidity
Buffer
for
Commercial
Conventional Banks, Sharia Banks and Sharia
Business Unit, the Bank is required to calculate
Macro-prudential Intermediation Ratio (“RIM”) and
Macro-prudential Liquidity Buffer (“PLM”) ratio.
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4.

5.

GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

4.

CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA
(continued)

PADG No.21/22/PADG/2019 telah diamandemen
dengan PADG No.22/11/PADG/2020 yang berlaku
efektif pada tanggal 1 Mei 2020 tentang RIM dan
rasio PLM bagi Bank Umum Konvensional, Bank
Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
Berdasarkan amandemen tersebut, terdapat
penyesuaian Parameter Disinsentif Bawah dan
Parameter Disinsentif Atas yang digunakan dalam
pemenuhan rasio GWM RIM untuk Bank
Konvensional dan Syariah menjadi sebesar nihil
untuk jangka waktu satu tahun yaitu sejak 1 Mei
2020 sampai dengan 30 April 2021.

PADG No.21/22/PADG/2019 is amended with
PADG No.22/11/PADG/2020 that effective on 1 May
2020 regarding RIM and PLM ratio for Commercial
Conventional Banks, Sharia Banks, and Business
Units Sharia. Based on the amendments, there are
adjustments to the Lower Disincentive Parameters
and the Upper Disincentive Parameters used in the
fulfillment of GWM RIM ratio for Conventional Bank
and Sharia amounting to nil for one year period,
from 1 May 2020 to 30 April 2021.

Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)
adalah cadangan likuiditas minimum yang wajib
dipelihara oleh Bank dalam bentuk surat berharga
yang memenuhi persyaratan tertentu, yang
besarnya ditentukan oleh Bank Indonesia.

Macroprudential liquidity buffer (PLM) is minimum
liquidity reserves that must be maintained by Banks
in the form of securities that meet certain
requirements, which the amount are determined by
Bank Indonesia.

Bank telah memenuhi peraturan yang berlaku
tentang GWM Bank Umum Konvensional pada
tanggal 30 September 2020, 31 Desember 2019
dan 2018.

The Bank has fulfilled the prevailing regulation
regarding GWM for Conventional Banks as of 30
September 2020, 31 December 2019 and 2018.

GIRO PADA BANK LAIN

5.
30 September/
September 2020

Pihak ketiga
Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Standard Chartered Bank,
Indonesia
PT Bank Pan Indonesia Tbk
Total

CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS

31 Desember/December
2019
2018

6,589
584
142

312
88
202

2,584
150
20

55
-

-

46

Third parties
Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Standard Chartered Bank,
Indonesia
PT Bank Pan Indonesia Tbk

7,370

602

2,800

Total

Giro pada bank lain pada tanggal 30 September
2020, 31 Desember 2019 dan 2018 diklasifikasikan
lancar berdasarkan kolektibilitas Bank Indonesia
(BI). Tidak terdapat saldo giro pada bank lain yang
diblokir atau digunakan sebagai agunan.

As at 30 September 2020, 31 December 2019 and
2018, current accounts with other banks were
classified as current based on Bank Indonesia (BI)
collectibility. There were no current accounts with
other banks which were blocked or used as
collateral.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian
penurunan nilai pada tanggal 30 September 2020,
31 Desember 2019 dan 2018 tidak diperlukan.

Management believes that the allowance for
impairment losses as at 30 September 2020, 31
December 2019 and 2018 are not required.

Tingkat bunga rata-rata giro pada bank lain adalah
masing-masing 2,84%, 2,70%, dan 2,85% per tahun
untuk tanggal 30 September 2020, 31 Desember
2019 dan 2018.

Average interest rate of current accounts with other
banks are 2.84%, 2.70%, and 2.85% per annum as
of 30 September 2020, 31 December 2019 and
2018, repectively.
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6.

PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN
BANK LAIN
30 September/
September 2020
Pihak ketiga
Rupiah
Bank Indonesia term deposit
Fasilitas Simpanan Bank
Indonesia
Deposito
PT Bank BNI Syariah
PT Bank ICBC Indonesia
BPR Dana Mandiri Bogor
Jumlah

PLACEMENT WITH BANK INDONESIA AND
OTHER BANKS

31 Desember/December
2019
2018

149,942

-

-

45,200

239,972

65,190

100,000
20,000
2,000

-

-

317,142
30 September/
September 2020

Pihak ketiga
Rupiah
Bank Indonesia term deposit
Fasilitas Simpanan Bank
Indonesia
Deposito
PT Bank BNI Syariah
PT Bank ICBC Indonesia
BPR Dana Mandiri Bogor
Total

317,142

239,972
65,190
31 Desember/December
2019
2018

Third parties
Rupiah
Bank Indonesia term deposit
Fasilitas Simpanan Bank
Indonesia
Time deposits
PT Bank BNI Syariah
PT Bank ICBC Indonesia
BPR Dana Mandiri Bogor
Total

149,942

-

-

45,200

239,972

65,190

100,000
20,000
2,000

-

-

Third parties
Rupiah
Bank Indonesia term deposit
Fasilitas Simpanan Bank
Indonesia
Time deposits
PT Bank BNI Syariah
PT Bank ICBC Indonesia
BPR Dana Mandiri Bogor

239,972

65,190

Total

Pada tanggal 30 September 2020, 31 Desember
2019 dan 2018, jatuh tempo penempatan pada
Bank Indonesia dan bank lain adalah kurang dari 3
bulan.

As of 30 September 2020, 31 December 2019 and
2018, the maturity of placements with Bank
Indonesia and other banks is less than 3 months.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain
pada tanggal 30 September 2020, 31 Desember
2019 dan 2018 diklasifikasikan lancar berdasarkan
kolektibilitas Bank Indonesia (BI). Tidak terdapat
saldo penempatan pada Bank Indonesia dan bank
lain yang diblokir atau digunakan sebagai agunan
pada tanggal-tanggal tersebut.

As of 30 September 2020, 31 December 2019 and
2018, placement with Bank Indonesia and other
banks were classified as current based on Bank
Indonesia (BI) collectibility. There were no
placement with Bank Indonesia and other banks
with other banks which were blocked or used as
collateral as at those dates.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian
penurunan nilai pada tanggal 30 September 2020,
31 Desember 2019 dan 2018 tidak diperlukan.

Management believes that the allowance for
impairment losses as at 30 September 2020, 31
December 2019 and 2018 are not required.

30 September/
September 2020
Tingkat rata-rata
suku bunga per tahun:
Penempatan pada
Bank Indonesia
Penempatan pada
bank lain

7.

6.

Average interest rates per annum:
3.79%

4.85%

4.41%

Placement with Bank Indonesia

5.52%

6.50%

-

Placement with other banks

EFEK EFEK
a.

31 Desember/December
2019
2018

7.

Berdasarkan penerbit

SECURITIES
a.

30 September/
September 2020
Nilai wajar melalui pendapatan
komprehensif lainnya
Obligasi pemerintah
Dikurangi: diskonto yang belum
diamortisasi

21,195

Total

21,062

(133)

By issuers

31 Desember/December
2019
2018

-

-

Fair value through other
comprehensive income
Government bonds

-

-

Less: Unamortised discount

-

-

Total
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Biaya perolehan yang
diamortisasi
Obligasi pemerintah
Sertifikat Bank Indonesia
Ditambah/(dikurangi): premium/
(diskonto) yang belum
diamortisasi

80,000
-

Total

83,060

19,448

32,013

Total

Total

104,122

19,448

32,013

Total

3,060

20,000
(552)
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32,931
(918)

Amortised cost
Government bonds
Certificate of Bank Indonesia
Add/(less): Unamortised
premium/(discount)
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7.

EFEK EFEK (lanjutan)
b.

7.

Berdasarkan jangka waktu

SECURITIES (continued)
b.

30 September/
September 2020

31 Desember/December
2019
2018

Kurang dari 1 bulan
1 - 3 bulan
3 - 6 bulan
6 - 12 bulan
Lebih dari 12 bulan

104,122

19,448
-

24,507
7,506
-

Less than 1 month
1 - 3 months
3 - 6 months
6 - 12 months
More than 12 months

Jumlah

104,122

19,448

32,013

Total

Efek-efek pada tanggal 30 September 2020, 31
Desember 2019 dan 2018 diklasifikasikan
lancar
berdasarkan
kolektibilitas
Bank
Indonesia (BI). Tidak terdapat saldo efek-efek
yang diblokir atau digunakan sebagai agunan
pada tanggal-tanggal tersebut.
30 September/
September 2020
Tingkat rata-rata
suku bunga per tahun:
Rupiah

As of 30 September 2020, 31 December 2019
and 2018, securities were classified as current
based on Bank Indonesia (BI) collectibility.
There were no securities which were blocked or
used as collateral as at those dates.
31 Desember/December
2019
2018

6.93%

6.50%

Manajemen berpendapat bahwa cadangan
kerugian penurunan nilai pada tanggal 30
September 2020, 31 Desember 2019 dan 2018
tidak diperlukan.

8.

By tenor

EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN
DIJUAL KEMBALI (REVERSE REPO)

Pihak lawan/
Counterparty

Bank Indonesia
Bank Indonesia
Bank Indonesia
Bank Indonesia
Bank Indonesia
Bank Indonesia
Bank Indonesia

Jenis efek yang
mendasari/
Type of underlying
securities

Obligasi/Bonds
RRSBN FR 0044
RRSBN FR 0065
RRSBN FR 0063
RRSBN FR 0056
RRSBN FR 0070
RRSBN FR 0077
RRSBN FR 0061

JANJI

6.30%

Average interest rates per annum:
Rupiah

Management believes that the allowance for
impairment losses as at 30 September 2020, 31
December 2019 and 2018 are not required.

8.

SECURITIES PURCHASED UNDER
AGREEMENT (REVERSE REPO)

RESALE

30 September/September 2020
Tanggal mulai/
Commencement
date

18-Aug-20
09-Sep-20
24-Sep-20
25-Sep-20
28-Sep-20
29-Sep-20
30-Sep-20

Tanggal jatuh
tempo/
Maturity date

17-Nov-20
07-Oct-20
01-Oct-20
02-Oct-20
05-Oct-20
06-Oct-20
07-Oct-20

Nilai nominal/
Nominal amount

28,540
46,575
38,775
26,679
26,878
75,322
30,466
273,235
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bunga/
Interest rate

3.30%
3.75%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%

Nilai tercatat/
Carry value

28,655
46,682
38,805
26,697
26,887
75,339
30,469
273,534
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31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)
8.

EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI
DIJUAL KEMBALI (REVERSE REPO) (lanjutan)

Pihak lawan/
Counterparty

Bank Indonesia
Bank Indonesia
Bank Indonesia
Bank Indonesia
Bank Indonesia
Bank Indonesia
Bank Indonesia
Bank Indonesia
Bank Indonesia
Bank Indonesia
Bank Indonesia

8.

SECURITIES PURCHASED UNDER RESALE
AGREEMENT (REVERSE REPO) (continued)

31 Desember/December 2019

Jenis efek yang
mendasari/
Type of underlying
securities

Tanggal mulai/
Commencement
date

Obligasi/Bonds
RRSBN FR 0061
RRSBN FR 0065
RRSBN FR 0064
RRSBN SPN 12200410
RRSBN SPN 12200814
RRSBN SPN 12200814
RRSBN SPN 12200814
RRSBN SPN 12200814
RRSBN SPN 03200123
RRSBN SPN 03200123
RRSBN SPN 12201009

Tanggal jatuh
tempo/
Maturity date

28-Oct-19
07-Nov-19
23-Dec-19
26-Dec-19
27-Dec-19
27-Dec-19
27-Dec-19
27-Dec-19
30-Dec-19
30-Dec-19
31-Dec-19

Nilai nominal/
Nominal amount

27-Jan-20
06-Feb-20
20-Jan-20
02-Jan-20
03-Jan-20
03-Jan-20
03-Jan-20
03-Jan-20
06-Jan-20
06-Jan-20
07-Jan-20

9,983
9,211
17,738
28,080
91,885
91,885
91,885
91,885
94,703
18,940
91,062
637,257

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian
penurunan nilai pada tanggal 30 September 2020,
31 Desember 2019 dan 2018 tidak diperlukan.
9.

KREDIT YANG DIBERIKAN

6.50%
5.00%
5.00%
5.04%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%

10,074
9,283
17,760
28,103
91,949
91,949
91,949
91,949
94,729
18,945
91,075
637,765

LOANS
a.

30 September/
September 2020

Nilai tercatat/
Carry value

Management believes that the allowance for
impairment losses as at 30 September 2020,
31 December 2019 and 2018 are not required.
9.

a. Berdasarkan jenis kredit

Tingkat suku
bunga/
Interest rate

By type of credit

31 Desember/December
2019
2018

Pihak ketiga
Modal kerja
Investasi
Konsumsi

491,565
12,487
114,395

253,633
18,892
10,003

336,003
25,172
20,414

Third parties
Working capital
Invesment
Consumption

Total kredit yang diberikan
pihak ketiga

618,447

282,528

381,589

Total third parties loans

Pihak berelasi (Catatan 37)
Modal kerja
Investasi
Konsumsi

451

1,389
878

88
3,708
7,470

Related parties (Note 37)
Working capital
Investment
Consumption

Total kredit yang diberikan
pihak berelasi

451

2,267

11,266

Total related paries loans

Total kredit yang diberikan

618,898

284,795

392,855

Total loans

Dikurangi: cadangan kerugian
penurunan nilai

(43,451)

(33,124)

Total – neto

575,447

251,671
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(9,094)
383,761

Less: allowance for
impairment losses
Total – net
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2020, 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 30 SEPTEMBER 2020, 31 DECEMBER 2019 AND 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020 DAN 2019
30 SEPTEMBER 2020 AND 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)
9.

KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

9.

b. Berdasarkan kolektibilitas

LOANS (continued)
b.

30 September/
September 2020

By collectibility

31 Desember/December
2019
2018

Lancar
Dalam perhatian khusus
Kurang lancar
Diragukan
Macet

608,830
7,857
2,211

271,693
7,284
3,492
2,326

328,180
40,491
812
2,072
21,300

Pass
Special mention
Substandard
Doubtful
Loss

Total kredit yang diberikan

618,898

284,795

392,855

Total loans

Dikurangi: cadangan kerugian
penurunan nilai

(43,451)

(33,124)

Total – neto

575,447

251,671

c. Berdasarkan sektor ekonomi

c.

30 September/
September 2020

(9,094)
383,761

31 Desember/December
2019
2018

349,179
53,700
42,288

103,024
59,887
51,317

142,665
74,500
74,064

29,259

28,519

32,974

20,138
8,990
500
114,844

19,234
9,665
573
12,576

24,792
15,228
748
27,884

Total kredit yang diberikan
Dikurangi: cadangan kerugian
penurunan nilai

618,898

284,795

392,855

(43,451)

(33,124)

Total – neto

575,447

251,671

d.

(9,094)
383,761

Business services
Construction
Trade, restaurant, hotel
Transportation, warehousing,
communication
Agriculture, mining,
industry
Community social services
Electricity, gas and water
Others
Total loans
Less: allowance for impairment
losses
Total – net

By loan period

Rincian kredit menurut jangka waktu sesuai
perjanjian kredit adalah sebagai berikut:
30 September/
September 2020

Total – net

By economic sector

Jasa dunia usaha
Konstruksi
Perdagangan, restoran, hotel
Pengangkutan, pergudangan,
komunikasi
Pertanian, pertambangan,
perindustrian
Jasa sosial masyarakat
Listrik, gas dan air
Lain-lain

d. Berdasarkan jangka waktu

Less: allowance for
impairment losses

Details of loans by loan period based on loan
agreements are as follows:
31 Desember/December
2019
2018

s/d 3 bulan
3 s/d 6 bulan
6 s/d 12 bulan
12 s/d 24 bulan
diatas 2 tahun

384,763
11,960
40,248
25,911
156,016

40,513
19,913
62,439
53,406
108,524

22
12,019
133,621
45,789
201,404

up to 3 months
3 up to 6 months
6 up to 12 months
12 up to 24 months
Over 2 years

Total kredit yang diberikan

618,898

284,795

392,855

Total oans

Rincian
kredit
menurut
jangka
waktu
berdasarkan sisa umur sampai saat jatuh tempo
adalah sebagai berikut:
30 September/
September 2020

Details of loans by term based on the remaining
age to maturity were as follows:
31 Desember/December
2019
2018

Sudah jatuh tempo
Belum jatuh tempo
s/d 1 bulan
1 s/d 3 bulan
3 s/d 6 bulan
6 s/d 12 bulan
diatas 12 bulan

4,917

1,715

8,451

401,384
138,128
13,552
41,281
19,636

8,338
97,852
59,681
22,110
95,099

5,401
56,290
79,945
53,524
189,244

Overdue
Not yet overdue
up to 1 month
1 up to 3 months
3 up to 6 months
6 up to 12 months
Over 12 months

Total kredit yang diberikan

618,898

284,795

392,855

Total loans
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31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)
9.

KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)
e.

9.

Berdasarkan stage

LOANS (continued)
e.

Perubahan jumlah tercatat bruto kredit yang
diberikan menurut stage adalah sebagai
berikut:

By stage
The movement of gross carrying amount of
loans by stage are as follows:

30 September/September 2020
Stage 1
Saldo awal periode
Transfer ke kerugian kredit
ekspektasian sepanjang
umurnya (Stage 2)
Transfer ke kredit
yang mengalami
penurunan nilai (Stage 3)
Transfer ke kerugian kredit
ekspektasian 12 bulan
(Stage 1)
Aset keuangan baru yang
diberikan atau dibeli
Hapus buku pinjaman
Pelunasan
Saldo akhir periode

Stage 2

278,634

Stage 3

Jumlah/
Total

342

5,819

284,795

(932)

932

-

-

(18,812)

-

18,812

-

1,500

-

(1,500)

-

434,935
(79,570)

(342)

615,755

932

Berikut ini adalah informasi pokok
sehubungan dengan kredit yang diberikan:

lainnya

(18,812)
(2,108)
2,211

434,935
(18,812)
(82,020)
618,898

Balance at beginning of period
Transfer to
lifetime expected credit
losses (Stage 2)
Transfer to
credit
impaired (Stage 3)
Transfer to 12 month
expected credit
losses (Stage 1)
New financial assets
originated or purchased
Loans written off
Settlement
Balance at end of period

The basic information related to loans:

a.

Tingkat bunga rata-rata kredit dalam Rupiah
adalah masing-masing 15,87%, 13,97%, dan
14,11% per tahun untuk tanggal 30 September
2020, 31 Desember 2019 dan 2018.

a.

Average interest rate of loans in Rupiah are
15.87%, 13.97%, and 14.11% per annum as of
30 September 2020, 31 December 2019 and
2018, repectively.

b.

Kredit yang diberikan umunya dijamin dengan
giro, tabungan, deposito berjangka atau harta
tak bergerak yang diaktakan dengan akta
permberian hak tanggungan atau surat kuasa
memegang hak tanggungan atau surat kuasa
untuk menjual, atau jaminan lain yang
umumnya diterima oleh Bank.

b.

Loans are generally are secured by demand
deposits, savings, time dposits, or by registered
mortgages or by powers of attorney to
mortgage or sell, or by other guarantees
acceptable to the Bank.

c.

Bank memiliki kedit yang telah dihapusbukukan
untuk periode 9 bulan yang berakhir 30
September 2020, serta periode 1 tahun yang
berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah
masing-masing sebesar sebagai berikut:

c.

Bank has loans that have been written-off with
the balances for the 9 months period ended 30
September 2020, and for the 1 year period
ended 31 December 2019 and 2018 are as
follows:

30 September/
September 2020
Kredit hapus buku

d.

31 Desember/December
2019
2018

18,812

Pada tanggal 30 September 2020, 31
Desember 2019 dan 2018, Bank telah
memenuhi
ketentuan
Batas
Maksimum
Pemberian Kredit (“BMPK”) baik untuk pihak
berelasi maupun untuk pihak ketiga.

34,073

d.

15,921

Written-off

As of 30 September 2020, 31 Decembe 2019
and 2018, Bank has cpmlied with Legal Lending
Limit (“LLL”) requirements for both related
parties and third parties.
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9.

KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)
Berikut ini
sehubungan
(lanjutan)
e.

9.

adalah informasi pokok lainnya
dengan kredit yang diberikan:

LOANS (continued)
The basic information related to loans: (continued)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai
kredit yang diberikan untuk periode berakhir 30
September 2020, 31 Desember 2019 dan 2018
adalah sebagai berikut:

e.

The movement of allowance for impairment
losses loans during the period ended 30
September 2020,31 December 2019 and 2018
are as follows:

30 September/September 2020
Stage 1
Saldo awal tahun
Dampak penerapan awal
PSAK 71
Saldo awal PSAK 71
Transfer ke kerugian kredit
ekspektasian sepanjang
umurnya (Stage 2)
Transfer ke kredit
yang mengalami
penurunan nilai (Stage 3)
Transfer ke kerugian kredit
ekspektasian 12 bulan
(Stage 1)
Perubahan bersih pada
eksposur dan pengukuran
kembali
Aset keuangan baru yang
diberikan atau dibeli
Hapus buku pinjaman
Pemulihan
Lain-lain
Saldo akhir tahun

Stage 2

Stage 3

Jumlah/
Total

-

-

-

33,124

-

-

-

3,242

31,086

31

5,249

36,366

(278)

278

-

-

(18,812)

-

18,812

-

1,500

-

(1,500)

-

16,273

-

4,120
(2,391)
9,464

(31)
-

40,962

278

542
(18,812)
(2,080)
2,211

16,815
4,120
(18,812)
(4,502)
9,464
43,451

Balance at beginning of year
Effect on initial implementation
SFAS 71
Balance beginning SFAS 71
Transfer to
lifetime expected credit
losses (Stage 2)
Transfer to credit
impaired (Stage 3)
Transfer to 12 month
expected credit
losses (Stage 1)
Net change in exposure
and remeasurement
New financial assets
originated or purchased
Loans written off
Recoveries
Recoveries
Balance at end of year

31 Desember/December
2019
2018
Saldo awal tahun
Penyisihan selama tahun berjalan
Pemulihan
Hapus buku pinjaman

9,094
59,177
(1,445)
(33,702)

21,687
5,329
(1,944)
(15,978)

33,124

9,094

Saldo akhir tahun

Balance at beginning of year
Provision during the year
Recoveries
Loans written off
Balance at end of year

Manajemen
berpendapat bahwa
jumlah
cadangan kerugian penurunan nilai yang telah
dibentuk adalah cukup untuk menutupi kerugian
yang mungkin timbul sebagai akibat tidak
tertagihnya kredit yang diberikan.

Management believes that the allowance for
impairment losses is adequate to cover losses
that may arise as result of uncollectible loans.

Cadangan kerugian penurunan nilai secara
individual dan kolektif adalah sebagai berikut:

Provision for impairment losses calculated
based on collective and individual are as
follows:

30 September/
September 2020

31 Desember/December
2019
2018

Individual
Kolektif

2,489
40,962

5,125
27,999

7,701
1,393

Individual
Collective

Total

43,451

33,124

9,094

Total
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9.

KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)
f.

9.

Pada tanggal 30 September 2020, 31
Desember 2019 dan 2018, rasio nonperforming loans (“NPL”) Bank sesuai dengan
peraturan Bank Indonesia yang berlaku adalah
sebagai berikut:

NPL Gross
NPL Neto

Modal kerja
Investasi
Konsumsi

As of 30 September 2020, 31 December 2019
and 2018, total restructured loans during the
period based on the collectability are as follows:

30 September/September 2020
Kurang
lancar/
Substandard

Diragukan/
Doubtful

Cadangan kerugian
penurunan nilai
Perindustrian
Konstruksi
Jasa dunia usaha
Lain-lain

Jumlah/
Total

-

-

77,213
6,910
3,957

84,825

3,795

-

-

-

88,080

Dalam
perhatian
khusus/
Special
mention

Kurang
lancar/
Substandard

Diragukan/
Doubtful

Macet/
Loss

Jumlah/
Total

15,521
384
-

498
-

-

-

-

16,019
384
-

15,905

498

-

-

-

16,403

Dalam
perhatian
khusus/
Special
mention

Working capital
Investment
Consumption

31 Desember/December 2019

Working capital
Investment
Consumption

31 Desember/December 2018
Kurang
lancar/
Substandard

Diragukan/
Doubtful

Macet/
Loss

Jumlah/
Total

16,627
-

782
-

-

-

7,714
-

25,123
-

16,627

782

-

-

7,714

25,123

h.

Working capital
Investment
Consumption

The Bank’s non-performing loans (based on
prevailing OJK/Bank Indonesia regulations)
balance and the related allowance for
impairment losses by economic sector were as
follows:

Kredit bermasalah
berdasarkan sektor
ekonomi:

Sektor ekonomi
Perindustrian
Konstruksi
Jasa dunia usaha
Lain-lain

Macet/
Loss

-

Kredit bermasalah yang diberikan Bank (sesuai
dengan peraturan OJK/Bank Indonesia) serta
cadangan kerugian penurunan nilainya per
sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

Kredit bermasalah

Gross NPL
Net NPL

3,795
-

Lancar/
Pass
Modal kerja
Investasi
Konsumsi

g.

6.17%
4.15%

73,418
6,910
3,957

Lancar/
Pass
Modal kerja
Investasi
Konsumsi

2018

2.05%
0.05%

Pada tanggal 30 September 2020, 31
Desember 2019 dan 2018, jumlah kredit yang
direstrukturisasi selama periode berjalan
berdasarkan kolektabilitas adalah sebagai
berikut:
Dalam
perhatian
khusus/
Special
mention

As of 30 September 2020, 31 December 2019
and 2018, non-performing loans (“NPL”) ratios
of the Bank based on prevailing Bank Indonesia
regulation are as follows:

2019

0.37%
0.00%

Lancar/
Pass

h.

f.

31 Desember/December

30 September/
September 2020

g.

LOANS (continued)

Non-performing
loans by
economic sector:

30 September/September 2020
Diragukan/
Macet/
Doubtful
Loss

Kurang lancar/
Substandard

-

-

2,211
2,211

-

-

2,211
2,211
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Jumlah/
Total

Non-performing
loans

Economi sector
Industry
Construction
- Business services
2,211
Others
2,211
Allowance for
impairment losses
Industry
Construction
- Business services
2,211
Others
2,211
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9.

KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)
h.

9.

Kredit bermasalah yang diberikan Bank (sesuai
dengan peraturan OJK/Bank Indonesia) serta
cadangan kerugian penurunan nilainya per
sector ekonomi adalah sebagai berikut:
(lanjutan)

LOANS (continued)
h.

The Bank’s non-performing loans (based on
prevailing OJK/Bank Indonesia regulations)
balance and the related allowance for
impairment losses by economic sector were as
follows: (continued)

Kredit bermasalah
berdasarkan sektor
ekonomi:

Kredit bermasalah

Non-performing
loans by
economic sector:

Sektor ekonomi
Perindustrian
Konstruksi
Jasa dunia usaha
Lain-lain

Cadangan kerugian
penurunan nilai
Perindustrian
Konstruksi
Jasa dunia usaha
Lain-lain

Kredit bermasalah

Sektor ekonomi
Perindustrian
Konstruksi
Jasa dunia usaha
Lain-lain

Cadangan kerugian
penurunan nilai
Perindustrian
Konstruksi
Jasa dunia usaha
Lain-lain

31 Desember/December 2019
Diragukan/
Macet/
Doubtful
Loss

Kurang lancar/
Substandard

Jumlah/
Total

Non-performing
loans

-

3,492
-

115
1,600
611

Economi sector
115
Industry
3,492
Construction
1,600 Business services
611
Others

-

3,492

2,326

5,818

-

3,469
-

109
1,517
579

109
3,469
1,517
579

-

3,469

2,205

5,674

Kurang lancar/
Substandard

31 Desember/December 2018
Diragukan/
Macet/
Doubtful
Loss

Jumlah/
Total

Allowance for
impairment losses
Industry
Construction
Business services
Others

Non-performing
loans

812

2,702

715
20,585

Economi sector
Industry
Construction
715 Business services
24,099
Others

812

2,702

21,300

24,814

707

140

366
7,040

366
7,887

707

140

7,406

8,253

Allowance for
impairment losses
Industry
Construction
Business services
Others

i.

Pada tanggal 30 September 2020, 31
Desember 2019 dan 2018, Bank tidak memiliki
kredit yang diberikan kepada nasabah
berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama
(sindikasi) bersama bank-bank lain.

i.

As of 30 September 2020, 31 December 2019
and 2018, Bank does not have loans provided
to customers under syndication agreements
with other banks.

j.

Rasio kredit yang diberikan kepada Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (“UMKM”) terhadap
jumlah kredit yang diberikan pada tanggal 30
September 2020, 31 December dan 2018
masing-masing sebesar 11,73%, 35,17%, dan
30,76%. Raiso tersebut dihitung sesuai
peraturan Bank Indonesia yang berlaku.

j.

Ratios of loans extended to Micro, Small and
Medium Enterprises (“UMKM”) to total loans as
of 30 September 2020, 31 December 2019 and
2018 were 11.73%, 35.17%, and 30.76%,
respectively. These ratios were calculated
based
on
prevailing
Bank
Indonesia
regulations.
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(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)
10. ASET TETAP

10. FIXED ASSETS

Aset tetap terdiri dari:

Fixed assets consists of the following:
30 September/
September 2020

Kepemilikan langsung
Aset hak-guna
Total

31 Desember/December
2019
2018

79,544
73,112

69,359
-

65,666
-

Direct ownership
Right-of-use assets

152,656

69,359

65,666

Total

30 September / September 2020

Saldo awal/
Beginning
Balance

Penambahan/
Additions

Pengurangan/
Disposals

Revaluasi/
Revaluation

Saldo akhir/
Ending
balance

Reklasifikasi/
Reclassification

Pemilikan langsung
Biaya perolehan
Tanah
Gedung
Inventaris
Mesin kantor
Kendaraan kantor

58,307
9,037
3,743
7,663
5,131

6,599
5,205
-

(222)
(187)
(179)

-

-

58,307
9,037
10,120
12,681
4,952

Total

83,881

11,804

(588)

-

-

95,097

Total

600
3,837
7,289
3,827

Accumulated
depreciation
Building
Equipment
Office machines
Office transportation

Akumulasi
penyusutan
Gedung
Inventaris
Mesin kantor
Kendaraan kantor

185
3,631
7,012
3,694

415
427
464
313

(221)
(187)
(180)

-

-

Total

14,522

1,619

(588)

-

-

Nilai tercatat

69,359
30 September / September 2020
Saldo awal
yang
disesuaikan/
Adjusted
beginning
Penambahan/
balance
Additions

Dampak
PSAK 73/
Impact of
SFAS 73

Saldo awal/
Beginning
Balance

Direct ownership
Cost
Land
Building
Equipment
Office machines
Office transportation

15,553

Total

79,544

Carrying amount

Saldo akhir/
Ending
balance

Pengurangan/
Disposals

Aset hak-guna
Biaya perolehan
Gedung
Inventaris
Kendaraan kantor

-

367
-

367
-

74,808
414
248

-

75,175
414
248

Right-of-use assets
Cost
Building
Equipment
Office transportation

Total

-

367

367

75,470

-

75,837

Total

Akumulasi
penyusutan
Gedung
Inventaris
Kendaraan kantor

-

-

-

2,642
69
14

-

2,642
69
14

Accumulated
depreciation
Building
Equipment
Office transportation

Total

-

-

-

2,725

-

Nilai tercatat

-

Saldo awal/
Beginning
Balance

31 Desember / December 2019
Penambahan/
Additions

Pengurangan/
Disposals

Revaluasi/
Revaluation

2,725

Total

73,112

Carrying amount

Saldo akhir/
Ending
balance

Reklasifikasi/
Reclassification

Pemilikan langsung
Biaya perolehan
Tanah
Gedung
Inventaris
Mesin kantor
Kendaraan kantor

53,058
12,322
3,739
7,626
5,870

4
37
1,490

(2,229)

5,249
(3,285)
-

-

58,307
9,037
3,743
7,663
5,131

Total

82,615

1,531

(2,229)

1,964

-

83,881

Total

185
3,631
7,012
3,694

Accumulated
depreciation
Building
Equipment
Office machines
Office transportation

Akumulasi
penyusutan
Gedung
Inventaris
Mesin kantor
Kendaraan kantor

1,793
3,548
6,117
5,491

185
83
895
432

(2,229)

(1,793)
-

-

Total

16,949

1,595

(2,229)

(1,793)

-

Nilai tercatat

65,666
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Direct ownership
Cost
Land
Building
Equipment
Office machines
Office transportation

14,522

Total

69,359

Carrying amount

PT BANK JAGO Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK ARTOS INDONESIA Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2020, 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 30 SEPTEMBER 2020, 31 DECEMBER 2019 AND 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020 DAN 2019
30 SEPTEMBER 2020 AND 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)
10. ASET TETAP (lanjutan)

10. FIXED ASSETS (continued)

Saldo awal/
Beginning
Balance

31 Desember / December 2018
Penambahan/
Additions

Pengurangan/
Disposals

Revaluasi/
Revaluation

Pemilikan langsung
Biaya perolehan
Tanah
Gedung
Inventaris
Mesin kantor
Tax Amnesti
Kendaraan kantor

53,058
12,188
3,613
6,824
169
5,907

134
126
633
181

(218)

-

Total

81,759

1,074

(218)

-

1,180
3,428
5,252
5,092

613
120
865
617

(218)

Total

14,952

2,215

(218)

Nilai tercatat

66,807

Akumulasi
penyusutan
Gedung
Inventaris
Mesin kantor
Tax Amnesti
Kendaraan kantor

Keuntungan penjualan aset tetap adalah sebagai
berikut:
30 September/
September 2020
Nilai tercatat
Harga Penjualan

Saldo akhir/
Ending
balance

Reklasifikasi/
Reclassification

53,058
12,322
3,739
7,626
5,870

Direct ownership
Cost
Land
Building
Equipment
Office machines
Tax Amnesty
Office transportation

-

82,615

Total

-

-

1,793
3,548
6,117
5,491

Accumulated
depreciation
Building
Equipment
Office machines
Tax Amnesty
Office transportation

-

-

16,949

Total

65,666

Carrying amount

169
(169)
-

Gain on sale of fixed assests are as follows :
31 Desember/December
2019
2018

36

573

110

36

573

110

Carrying ammount
Sales Price

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30
September 2020, 31 Desember 2019 dan 2018,
biaya penyusutan atas aset tetap masing-masing
sebesar Rp 4.344, Rp 1.595 dan Rp 2.215 dicatat
sebagai "Beban Umum dan Administrasi" dalam
laporan laba rugi.

For the periods ended 30 September 2020, 31
December 2019 and 2018, the depreciation
expense on fixed assets amounting to Rp 4,344, Rp
1,595 and Rp 2,215, respectively is recorded as
“General and Administrative Expenses” account in
the statement of profit or loss.

Aset tetap telah diasuransikan pada PT Asuransi
Multi Artha Guna Tbk dan PT Asuransi Bangun
Askrida dengan nilai pertanggungan sebesar
Rp 30.840, Rp 38.170 dan Rp 38.148 untuk periode
yang berakhir pada tanggal 30 September 2020, 31
Desember 2019 dan 2018. Jenis risiko yang
ditanggung oleh pihak asuransi adalah kebakaran,
kehilangan, kebongkaran, kecelakaan dan huruhara. Manajemen Bank berkeyakinan bahwa jumlah
pertanggungan memadai untuk menutup kerugian
potensial.

The fixed assets were insured with PT Asuransi
Multi Artha Guna Tbk and PT Asuransi Bangun
Askrida with total sum insured of Rp 30.840, Rp
38,170 and Rp 38.148 for the periods ended 30
September 2020, 31 December 2019 and 2018. The
risks borne by the the insurer is fire, loss, burglary,
accidents and riot. The Bank's Management believe
that the insurance is adequate to cover potential
losses.

Berdasarkan hasil penelaahan masing-masing aset
tetap, manajemen Bank berpendapat tidak terdapat
indikasi penurunan nilai atas aset tetap Bank untuk
periode yang berakhir pada tanggal 30 September
2020, 31 Desember 2019 dan 2018.

Based on the review of each fixed assets. the
Bank’s management believes there are no
indications of impairment of fixed assets of the
Banks for the periods ended 30 September 2020, 31
December 2019 and 2018.

Pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019,
tidak terdapat aset tetap yang dijadikan jaminan.

As of 30 June 2020 and 31 December 2019, there
were no fixed assets which were pledged as
collateral.

Pada tanggal 30 September 2020 jumlah aset tetap
yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan
sebesar Rp 13.010.

As of 30 September 2020, fully-depreciation total
fixed assets still in use amounted to Rp 13,010.
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PT BANK JAGO Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK ARTOS INDONESIA Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2020, 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 30 SEPTEMBER 2020, 31 DECEMBER 2019 AND 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020 DAN 2019
30 SEPTEMBER 2020 AND 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)
10. ASET TETAP (lanjutan)

10. FIXED ASSETS (continued)

Revaluasi aset tetap

Fixed assets revaluation

Bank menerapkan akuntansi model revaluasi untuk
aset tetap berupa tanah dan bangunan. Untuk aset
tetap selain tanah dan bangunan menggunakan
model biaya.

The Bank applies an accounting revaluation model
for fixed assets in the form of land and buildings. For
fixed assets other than land and buildings using the
cost model.

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak
(DJP) no. KEP-554/WPJ.09/2016, Bank telah
mendapatkan persetujuan untuk menghitung pajak
atas aset tetap menggunakan jumlah revaluasian
efektif tertanggal 26 Januari 2016.

In reference to the Decision of the Directorate
General
of
Taxation
(DGT)
no.
KEPBank
obtained
the
554/WPJ.09/2016,
the
authorisation to calculate taxes on fixed assets
using revaluation model effective on 26 January
2016.

Nilai wajar dari tanah dan bangunan dinilai oleh
penilai properti independen eksternal, yang
memenuhi
kualifikasi
profesional
dan
berpengalaman di lokasi dan kategori aset yang
dinilai. Nilai wajar tanah dan bangunan adalah
berdasarkan pendekatan data pasar dengan
membandingkan harga-harga aset yang serupa
yang dapat diobservasi. Pengukuran nilai wajar juga
mempertimbangkan penggunaan tertinggi dan
terbaik (highest and best use) dari aset yang dinilai.

The fair values of land and buildings were
determined by an external independent property
appraiser, who fulfills the professional qualifications
and experience in the location and category of the
assets being valued. The fair value of land and
buildings is based on market data approach by
comparing observable market prices of similar
assets. The fair value measurement also considers
highest and best use of the asset being valued.

Pengukuran nilai wajar untuk tanah dan bangunan
Bank dikategorikan sebagai nilai wajar Level 2
berdasarkan input-input dalam teknik penilaian yang
digunakan.

The fair value measurement for the Bank’s land and
buildings has been categorised as a Level 2 fair
value based on the inputs to the valuation technique
used.

Pada tahun 2015, Bank melakukan penilaian
kembali (revaluasi) atas tanah dan bangunan.
Berdasarkan laporan penilai Jeffry I Benyamin, ST,
SE, MAPPI (Cert.) dari Kantor Jasa Penilai Publik
(“KJPP”) Budi Edy Saptono & Rekan, penilai
properti independen eksternal, pada laporannya
tertanggal 28 Desember 2015, tanah dan bangunan
dengan nilai buku fiskal sebelum revaluasi sebesar
Rp 14.693 memiliki nilai wajar/revaluasi sebesar Rp
64.531, sehingga surplus revaluasi sebesar Rp
49.838 diakui dalam penghasilan komprehensif lain
dan disajikan pada surplus revaluasi aset tetap.

In 2015, the Bank performed revaluation of its land
and buildings. Based on the appraisal report of
Jeffry I Benyamin, ST, SE, MAPPI (Cert.) office of
Public Appraisal Service (“KJPP”) Budi Edy Saptono
& Rekan, an external independent property
appraiser, in its report dated 28 December 2015, the
land and buildings with fiscal book value before
revaluation amounting to Rp 14,693 has a fair value/
revaluation value of Rp 64,531, therefore
revaluation surplus amounted to Rp 49,838 was
recognised in other comprehensive income and
presented as revaluation surplus of fixed assets.

Pada tahun 2019, berdasarkan laporan penilai Jeffry
I Benyamin, ST, SE, MAPPI (Cert.) dari Kantor Jasa
Penilai Publik (“KJPP”) Budi Edy Saptono & Rekan,
penilai properti independen eksternal, pada
laporannya tertanggal 9 Maret 2020, tanah dan
bangunan dengan nilai buku fiskal sebelum
revaluasi sebesar Rp 67,344 memiliki nilai
wajar/revaluasi sebesar Rp 63,177, sehingga
surplus revaluasi sebesar Rp 4,167 diakui dalam
penghasilan komprehensif lain dan disajikan pada
surplus revaluasi aset tetap.

In 2019, based on the appraisal report of Jeffry I
Benyamin, ST, SE, MAPPI (Cert.) office of Public
Appraisal Service (“KJPP”) Budi Edy Saptono &
Rekan, an external independent property appraiser,
in its report dated 9 March 2020, the land and
buildings with fiscal book value before revaluation
amounting to Rp 67,344 has a fair value/ revaluation
value of Rp 63,177, therefore revaluation surplus
amounted to Rp 4,167 was recognised in other
comprehensive
income
and
presented
as
revaluation surplus of fixed assets.

Pada tanggal 30 September 2020, jumlah tercatat
tanah dan gedung seandainya aset tersebut dicatat
dengan model biaya adalah masing-masing sebesar
Rp 53.058 dan Rp 9.322.

On 30 September 2020, the carrying amount if the
asset and and buildings were recorded with the cost
model is Rp 53,058 and Rp 9,322, respectively.
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PT BANK JAGO Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK ARTOS INDONESIA Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2020, 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 30 SEPTEMBER 2020, 31 DECEMBER 2019 AND 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020 DAN 2019
30 SEPTEMBER 2020 AND 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)
11. ASET TAKBERWUJUD

11. INTANGIBLE ASSETS
30 September/September 2020

Saldo awal/
Beginning
balance
Pemilikan langsung
Biaya perolehan
Perangkat lunak
Perangkat lunak
dalam penyelesaian
Akumulasi penyusutan
Perangkat lunak
Nilai tercatat

Penambahan/
Additions

Pengurangan/
Disposal

Saldo akhir/
Ending balance
Direct ownership
Cost
Software

2,952

304

(2,531)

725

2,952

144,472
144,776

(2,531)

144,472
145,197

2,781

53

(2,531)

303

Accumulated depreciation
Software

144,894

Carrying amount

171

Software in progress

30 Desember/Desember 2019

Saldo awal/
Beginning
balance

Penambahan/
Additions

Pengurangan/
Disposal

Saldo akhir/
Ending balance

Pemilikan langsung
Biaya perolehan
Perangkat lunak

2,952

-

-

2,952

Direct ownership
Cost
Software

Akumulasi penyusutan
Perangkat lunak

2,714

67

-

2,781

Accumulated depreciation
Software

171

Carrying amount

Nilai tercatat

238
30 Desember/Desember 2018

Saldo awal/
Beginning
balance

Penambahan/
Additions

Pengurangan/
Disposal

Saldo akhir/
Ending balance

Pemilikan langsung
Biaya perolehan
Perangkat lunak

2,717

235

-

2,952

Direct ownership
Cost
Software

Akumulasi penyusutan
Perangkat lunak

2,646

68

-

2,714

Accumulated depreciation
Software

238

Carrying amount

Nilai tercatat

71

Perangkat lunak dalam penyelesaian merupakan
pengembangan atas platform Bank berbasis
teknologi digital yang direncanakan akan selesai
pada tahun 2021.
12. AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH

Software in progress is the development of Bank's
digital tech-based platform that have planned to be
completed in 2021.
12. FORECLOSED ASSETS

Agunan yang diambil alih merupakan aset yang
diperoleh sehubungan dengan debitur-debitur yang
tidak dapat memenuhi atau melunasi kewajibannya.
30 September/
September 2020

Foreclosed assets is an asset that is acquired by the
Bank since debtors that are unable to fulfill or settle
their obligations..
31 Desember/December
2019
2018

Saldo awal
Penambahan
Pengurangan:
Penjualan
Hapus buku
Cadangan kerugian penurunan nilai
agunan yang diambil alih

34,295
3,800

-

-

Saldo akhir

38,095

34,295

-

Manajemen berpendapat bahwa saldo cadangan
kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah
cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari
tidak tertagihnya agunan yang diambil alih.

28,493
15,806
(3,499)
(6,505)

26,624
2,327
(151)
(307)
28,493

Beginning balance
Additions
Deduction:
Sales
Written-off
Allowance for impairment losses
on foreclosed assets
Ending balance

Management believes that the allowance for
impairment losses are adequate to cover losses that
mau arise from results of uncollectible foreclosed
assets.
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PT BANK JAGO Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK ARTOS INDONESIA Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2020, 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 30 SEPTEMBER 2020, 31 DECEMBER 2019 AND 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020 DAN 2019
30 SEPTEMBER 2020 AND 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)
13. BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA

13. ACCRUED INTEREST

Bunga yang masih akan diterima merupakan
pendapatan atas bunga yang masih akan diterima
dari penempatan, efek-efek, dan kredit yang
diberikan kepada debitur.
30 September/
September 2020
Penempatan pada bank lain

Accrued
interest
arised
from
placements,
marketable securities and accrued interest on loans
granted to the debtor.
31 Desember/December
2019
2018

131

-

-

Placement in other banks

Efek-efek

2,443

-

-

Marketable Securities

Kredit yang diberikan
Modal Kerja
Investasi
Konsumsi

2,587
31
991

929
102
58

1,266
153
153

Loans
Working capital
Investment
Consumption

Total

6,183

1,089

1,572

Total

14. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

14. PREPAID EXPENSES
30 September/
September 2020

31 Desember/December
2019
2018

Sistem dan jasa IT
Personalia
Sewa gedung
Sewa rumah dinas
Pajak - pajak
Premi asuransi
Sertifikat HGB
Renovasi dan pemeliharaan
gedung
Lainnya

1,203
869
733
200
191
189
117

143
1,084
155
12
125

449
761
157
16
137

30

-

1,457
3

IT system and services
Personnel
Building rental
Official residence rental
Taxes
Insurance premium
HGB certificate
Renovation and maintenance of
the building
Others

Total

3,532

1,519

2,980

Total

15. ASET LAINNYA

15. OTHER ASSETS
30 September/
September 2020

31 Desember/December
2019
2018

Uang muka
Dana pada perusahaan asuransi
Setoran jaminan
Persediaan & perlengkapan kantor
Aset lainnya

55,630
8,487
3,067
827
3,698

813
108
634
691

48
107
852
19,361

Advances
Due from insurance company
Security deposits
Inventory & office supplies
Other assets

Total

71,709

2,246

20,368

Total

Uang muka terutama terdiri dari uang muka
renovasi, pembelian ke pihak ketiga dan uang muka
operasional lainnya.

Advance payments consists of advances for
renovation, purchases to third parties and other
operational advances.

Dana pada perusahaan asuransi merupakan
investasi dalam bentuk unit link yang diterbitkan
perusahaan asuransi atas dana program pensiun.

Due from insurance company consist of Bank’s
investments in the form of unit link issued by
insurance company of pension program’s fund.

Setoran jaminan terutama terdiri dari jaminan ke
pengelola gedung dan Artajasa.

Security deposits mainly consists of deposits to
building management and Artajasa.
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30 SEPTEMBER 2020, 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 30 SEPTEMBER 2020, 31 DECEMBER 2019 AND 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020 DAN 2019
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31 DESEMBER 2019 DAN 2018
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)
16. LIABILITAS SEGERA

16. LIABILITIES DUE IMMEDIATELY
30 September/
September 2020

Tagihan nasabah - pinjaman, biaya
notaris dan blokir BPKB
Pembayaran ATM
Administrasi kredit
Asuransi BPJS
Lainnya (saldo dibawah
Rp 100)
Total

31 Desember/December
2019
2018

2,133
427
278
122

594
1,351
260
-

602
1,345
5
-

573

157

245

Customer charges - loans, notary
fees and BPKB blocking
ATM payments
Loans administration
BPJS Insurance
Others (balance below
Rp 100)

3,533

2,362

2,197

Total

17. GIRO

17. CURRENT ACCOUNTS
30 September/
September 2020

31 Desember/December
2019
2018

Pihak ketiga
Pihak berelasi (Catatan 37)

40,003
-

22,761
1,960

18,772
14,549

Third parties
Related parties (Note 37)

Total

40,003

24,721

33,321

Total

Tingkat bunga rata-rata untuk giro adalah 0,32%,
1,00% dan 1,00% per tahun masing-masing untuk
periode yang berakhir pada tanggal 30 September
2020, 31 Desember 2019 dan 2018.

The average interest rate of current accounts is
0.32%, 1.00% and 1.00% per year for the period
ended 30 September 2020, 31 December 2019 and
2018 respectively.

Tingkat bunga giro untuk pihak berelasi dan kepada
pihak ketiga tidak ada perbedaan.

The interest rates for current accounts to related
parties and third parties is the same.

18. TABUNGAN

18. SAVINGS
30 September/
September 2020

31 Desember/December
2019
2018

Pihak ketiga
Pihak berelasi (Catatan 37)

46,889
204

83,390
2,439

56,886
1,790

Third parties
Related parties (Note 37)

Total

47,093

85,829

58,676

Total

Tingkat bunga rata-rata tabungan 0,26%, 1,00%
dan 1,00% per tahun masing-masing untuk tahun
yang berakhir pada tanggal 30 September 2020, 31
Desember 2019 dan 2018.

The average interest rate of savings is 0.26%,
1.00% and 1.00%, respectively for the years ended
30 September 2020, 31 December 2019 and 2018.
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19. DEPOSITO BERJANGKA

19. TIME DEPOSITS
30 September/
September 2020

31 Desember/December
2019
2018

Pihak ketiga
s/d 1 bulan
3 bulan
6 bulan
12 bulan

243,179
42,974
966
7,272

357,544
116,211
441
8,032

317,182
87,007
430
3,141

Third parties
up to 1 month
3 months
6 months
12 months

Total

294,391

482,228

407,760

Total

1,455

6,306

12,181

Related parties (Notes 37)
up to 1 month

295,846

488,534

419,941

Total

Pihak berelasi (Catatan 37)
s/d 1 bulan
Total

30 September/
September 2020
Tingkat suku bunga rata-rata
per tahun deposito berjangka
menurut jangka waktu:
Harian
1 bulan
3 bulan
6 bulan
12 bulan

5.00%
4.95%
5.11%
5.00%
6.13%

Klasifikasi jangka waktu deposito berjangka
berdasarkan sisa umur sampai saat jatuh tempo
adalah sebagai berikut:
30 September/
September 2020
Rupiah
1 bulan
> 1 bulan

31 Desember/December
2019
2018

7.50%
8.25%
7.50%
7.00%

8.00%
7.50%
6.75%
6.50%

The remaining term of time deposit up to maturity is
as follows:
31 Desember/December
2019
2018

268,097
27,749

411,904
76,630

329,364
90,577

295,846

488,534

419,941

Deposito berjangka yang dijadikan jaminan dan
diblokir atas fasilitas kredit yang diberikan oleh bank
masing-masing berjumlah Rp 6.810, Rp 6.789 dan
Rp 4.231 untuk tahun yang berakhir pada tanggal
30 September 2020, 31 Desember 2019 dan 2018.

Average interest rates
per annum of time deposits
by the time period:
Daily
1 month
3 months
6 months
12 months

Rupiah
1 month
> 1 month

Time deposits used as collateral and blocked on
credit facilities granted by banks amounted to
Rp 6,810, Rp 6,789 and Rp 4.231 for the years
ended 30 September 2020, 31 December 2019 and
2018.
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20. PERPAJAKAN
a.

20. TAXATION

Utang pajak

a.

31 Desember/December
2019
2018

30 September/
September 2020

b.

PPh pasal 21
PPh pasal 4 ayat 2
PPh pasal 23 / 26
Pajak Pertambahan Nilai

1,691
244
346
550

228
732
7
-

440
589
5
-

Income tax article 21
Income Tax Article 4(2)
Income Tax Article 23 / 26
Value Added Tax

Total

2,831

967

1,034

Total

Pajak penghasilan

b.
30 September/September
2020
2019

c.

Taxes payable

Income tax

31 Desember/December
2019
2018

Pajak kini
Pajak tangguhan

-

2,931

(3,171)

(4,936)

Current tax
Deferred tax

Total

-

2,931

(3,171)

(4,936)

Total

Perhitungan rugi fiskal

c.

Rekonsiliasi antara rugi sebelum beban pajak
penghasilan dengan kerugian fiskal untuk
periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 30
September 2020 dan 2019, 31 Desember 2019
dan 2018 adalah sebagai berikut :
30 September/September
2020
2019
Rugi sebelum beban pajak
penghasilan sesuai dengan
laporan laba rugi
Beda permanen
Pengurangan yang tidak
diperkenankan
Pembayaran pesangon dan premi

(105,713)

(22,016)

Computation of fiscal loss
A reconciliation between loss before income tax
and fiscal losses for the periods ended 30
September 2020 and 2019, 31 December 2019
and 2018 are as follows:

31 Desember/December
2019
2018

(118,795)

(18,353)

Permanent differences
543
-

125
507

170
348

176
781

Beda temporer
Beda penyusutan aset tetap
antara komersial dan fiskal
Beda laba penjualan aset tetap
antara komersial dan fiskal
Imbalan pasca kerja
Cadangan bonus dan THR
Penyisihan kerugian penurunan
nilai
Liabilitas sewa

Loss before income tax expenses
according to statement of
profit or loss

(66)
3,102
16,895

(3,610)

(4,167)

308

(772)
2,942
-

(772)
2,734
-

(20)
(574)
-

3,803
(306)

(3,315)
-

16,926
-

5,320
-

Unallowable deduction
Severance and premium payments
Temporary difference
The difference in fixed asset
depreciation between
commercial and fiscal
Differences in gain on sale of
fixed asset between
commercial and fiscal
Post-employment benefits
Bonus and THR allowances
Provision for impairment losses
Lease liabilities

Rugi fiskal
Kerugian fiskal
dari periode lalu

(81,742)

(26,139)

(103,556)

(12,362)

Loss carry forward

(148,617)

(45,061)

(45,061)

(32,699)

Fiscal losses from previous period

Kerugian fiskal yang masih dapat
dikompensasikan

(230,359)

(71,200)

(148,617)

(45,061)

Fiscal losses carry forward
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30 SEPTEMBER 2020, 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 30 SEPTEMBER 2020, 31 DECEMBER 2019 AND 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020 DAN 2019
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20. PERPAJAKAN (lanjutan)
c.

20. TAXATION (continued)

Perhitungan rugi fiskal (lanjutan)

c.

Rekonsiliasi antara beban pajak dengan hasil
perkalian laba akuntansi.
30 September/September
2020
2019
Rugi akuntansi
Pajak dihitung dengan dengan
tarif pajak yang berlaku
Pengurangan yang tidak
diperkenankan
Aset pajak tangguhan yang tidak
diakui
Penghasilan (beban) pajak
tangguhan atas keuntungan
(kerugian) aktuaria yang belum
direalisasi (penghasilan
komprehensif lain)

Reconciliation between tax expense and the
theoretical accounting profit.
31 Desember/December
2019
2018

(105,713)

(22,016)

(118,795)

(18,353)

(23,257)

(5,504)

(29,699)

(4,588)

120

6,396

43

(272)

23,137

832

26,485

(144)

Total penghasilan (beban)
pajak tangguhan

-

1,207

-

2,931

(3,171)

Dalam
laporan
keuangan
ini,
jumlah
penghasilan kena pajak Bank untuk periode
yang berakhir 30 September 2020 didasarkan
atas perhitungan sementara untuk tujuan
akuntansi, karena Bank belum menyampaikan
Surat Pemberitahuan Tahunan (“SPT) pajak
penghasilan badan.
d.

Pajak penghasilan tangguhan

68
(4,936)

Accounting loss
Tax calculated at
applicable tax rate
Non deductible expenses
Unrecognised deferred
tax assets
Deferred tax income (expense)
over actuarial gain (losses)
that have not realized (other
comprehensive income)
Total income tax expense

In the financial statements, the amount of
Bank’s taxable income for the period ended 30
September 2020 is based on preliminary
calculations for accounting purpose, as the
Bank has not yet submitted its corporate
income tax returns (“SPT”).
d.

Deferred tax assets and liabilities

Pada tahun 2020 dan 2019 Bank tidak
mengakui aset pajak tangguhan, dikarenakan
terdapat keraguan atas tersedianya laba fiskal
di masa depan untuk dikompensasikan.

In 2020 and 2019 the Bank does not recognise
deferred tax assets, as there is doubt on the
availability of future taxable income to be
utilised.

Rincian kerugian bersih yang dapat diklaim
sebagai
pengurangan
pajak
terhadap
pemasukan yang terkena pajak adalah sebagai
berikut:

Details of the net loss carry forward that can be
claimed as tax deductible against taxable
income are as follows:

Dikeluarkan/
Incurred
2015
2016
2017
2018
2019
September 2020

e.

Computation of fiscal loss (continued)

Jumlah/
Amount

Berakhir/
Expired

Saldo/
Balance

19,294
1,608
11,797
12,362
103,556
81,742

-

19,294
1,608
11,797
12,362
103,556
81,742

230,359

-

230,359

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang
berlaku di Indonesia, Bank menghitung,
menetapkan dan membayar sendiri besarnya
jumlah pajak yang terutang. Direktur Jenderal
Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau
mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu
lima (5) tahun sejak saat terutangnya pajak.

Tanggal kadaluarsa/
Date of Expiration
31 Desember/December 2020
31 Desember/December 2021
31 Desember/December 2022
31 Desember/December 2023
31 Desember/December 2024
30 September 2025

e. Based on the Taxation Laws in Indonesia, the

Bank submits tax returns on the basis of self
assessment. The Director General of Tax
(DGT) may assess or amend taxes within five
(5) years of the time the tax becomes due.
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21. BUNGA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

21. ACCRUED INTEREST EXPENSE

30 September/
September 2020

31 Desember/December
2019
2018

Bunga deposito
Bunga tabungan
Bunga jasa giro
Bunga antar bank deposito
Bunga antar bank giro

676
10
5
-

1,854
53
12
27
5

1,676
31
14
15
6

Interest on deposits
Interest on savings
Interest on current accounts
Interbank deposit interest
Interbank current account interest

Total

691

1,951

1,742

Total

22. LIABILITAS SEWA

22. LEASE LIABILITIES
30 September/
September 2020

Liabilitas sewa bruto pembayaran sewa minimum
Kurang dari 1 tahun
Lebih dari 1 tahun
Beban keuangan di masa
depan atas sewa
Total

Laporan laba rugi menyajikan
berkaitan dengan sewa:

31 Desember/December
2019
2018

11,003
106,065

-

-

117,068

-

-

(45,300)

-

-

Future finance charges
on lease liabilities

71,768

-

-

Total

saldo

berikut

The statement of profit or loss shows the following
amounts related to leases:

30 September/September
2020
2019
Penyusutan aset-hak guna
- Gedung
- Inventaris
- Kendaraan kantor

Beban bunga
Beban berkaitan dengan
sewa jangka pendek

Total

Gross lease liabilities minimum lease payments
Less than 1 year
More than 1 year

31 Desember/December
2019
2018

2,642
69
14

-

-

-

-

-

2,725

-

-

-

1,917

-

-

-

3,069

-

-

-

4,986

-

-

-

7,711

-

-

-

Depreciation of right-of-use assets
Building Equipment Office transportation -

Interest expense
Expense related to
short term leases

Total

Perjanjian sewa gedung kantor Bank yang signifikan
adalah dengan PT Bahanasemesta Citranusantara
Building Management untuk kantor pusat di Menara
BTPN dan untuk kantor kas di Tanah Abang.

Bank’s significant lease agreements were entered
with PT Bahanasemesta Citranusantara Building
Management for head office at Menara BTPN and
cash office at Tanah Abang.

Pada tahun 2020, Bank juga menandatangani
perjanjian sewa dengan PT Astra Graphia, Tbk.,
untuk menggunakan peralatan kantor sebagai
bagian dari jasa layanan kelola operasi mesin
printer dan fotokopi untuk periode dua tahun. Selain
itu, Bank juga menandatangani perjanjian sewa
dengan PT Pusaka Prima Transport untuk
menggunakan kendaraan operasional dengan
periode tiga tahun.

In 2020, the Bank also entered into an agreement
with PT Astra Graphia, Tbk., to use office
equipments as part of the printer and fotocopy
machine operation managed services for a period of
two years. In addition, the Bank also entered into an
agreement with PT Pusaka Prima Transport tp use
operational vehicle for a period of three years.
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23. LIABILITAS LAINNYA

23. OTHER LIABILITIES
30 September/
September 2020

31 Desember/December
2019
2018

Personalia
Umum
Cadangan atas penurunan nilai
transaksi rekening administratif
Lainnya

25,966
3,362

4,314
1,565

1,641
157

716
27

285

6,230

Personnel
General
Allowance for possible losses on
off balance sheets
Others

Total

30,071

6,164

8,028

Total

Manajemen berpendapat bahwa saldo cadangan
kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk
menutupi kemungkinan tidak tertagihnya saldo
rekening administratif pada tanggal 30 September
2020.
24. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Management believes that the balance of allowance
for impairment losses provided is adequate to cover
possible losses on off-balance sheets items as of 30
September 2020.

24. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

Imbalan Paska Kerja

Post-Employment Benefits

Bank menghitung dan membukukan beban imbalan
kerja
berdasarkan
Undang-undang
Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tanggal 25
Maret 2003. Liabilitas imbalan kerja dihitung oleh
Aktuaris Indpenden pada tanggal 30 September
2020 oleh PT Biro Pusat Aktuaria, serta pada
tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dihitung oleh
PT Prima Bhaksana Lestari, sesuai dengan PSAK
24.

The Bank calculates and records employee benefits
expense based on Labor Law No.13 of 2003 dated
25 March 2003. Liabilities for employee benefits is
calculated by the Independent Actuary as of 30
September 2020 by PT Biro Pusat Aktuaria, and as
of 31 December 2019 and 2018 by PT Prima
Bhaksana Lestari, in accordance with SFAS 24.

30 September/
September 2020
Saldo awal tahun
Penyisihan selama tahun berjalan
Pembayaran selama tahun berjalan
Laba aktuaria tahun berjalan
Aset program yang belum diakui

1,424
17,145
(2,678)
1,519
-

Iuran dana pensiun/premi asuransi

-

Saldo liabilitas imbalan pasca kerja

17,410

Perhitungan beban yang diakui
Biaya jasa masa kini
Biaya jasa lalu
Mutasi aset
Biaya bunga
Hasil yang diharapkan dari asset
program
Pengukuran kembali manfaat
jangka panjang lainnya
Jumlah

31 Desember/December
2019
2018
1,033
(2,007)
4,158
-

574
719
(233)
270
430

(1,760)

(1,760)

1,424

-

Balance at the beginning of
the year
Allowance during the year
Payments during the year
Current actuarial profit
Unrecognised program assets
Contribution of pension
funds/insurance premium
Balance of employee benefit
liabilities

48

-

-

Calculation of recognised
expenses
Current service costs
Past service costs
Transfer assets
Interest costs
Expected results from assets
program
Remeasurement of other
long term employee benefit

17,145

1,033

719

Total

5,008
(20)
12,027
735
(653)

1,001
748
(716)
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24. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

24. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Imbalan Pasca Kerja (lanjutan)

Post-Employment Benefits (continued)

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja
tersebut masing-masing 230, 138 dan 140
karyawan untuk periode yang berakhir pada tanggal
30 September 2020, 31 Desember 2019 dan 2018.
Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan
biaya manfaat pensiun oleh Aktuaris Independen
adalah sebagai berikut:

The number of employees entitled to such benefits
totaled respectively 230,138 and 140 employees for
the periods ended 30 September 2020, 31
December 2019 and 2018 respectively. The main
assumptions used in determining the cost of
pension benefits by the Independent Actuary is as
follows:

30 September/
September 2020

2019

31 Desember/December

2018

Asumsi
Usia pensiun
Tingkat kenaikan gaji
Tingkat bunga
Tabel mortalita
Tingkat pengunduran diri

Assumption
56
5%
3.8%-8.01%

Tingkat cacat

56
5%
7.66%
TMI III – 2011
1% di usia 20 kemudian menurun
secara linear s/d 0% pada
usia 54 tahun/
1% at age 20 then decrease
linearly up to 0% in age of
54 years old
0.50% dari tingkat
mortalita/
0.50% of the mortality rate

56
5%
8.39%

Retirement age
Rate of salary increase
Interest rate
Mortality table
Resignation rate

Disability rate

Analisis sensitivitas

Sensitivity analysis

Pada tanggal 30 September 2020, 31 Desember
2019 dan 2018, perubahan terhadap salah satu
asumsi aktuari, dengan anggapan asumsi yang lain
konstan, akan berdampak kepada liabilitas imbalan
pascakerja Bank seperti pada tabel di bawah:

As of 30 September 2020, 31 December 2019 and
2018, the changes to one of the relevant actuarial
assumptions, holding other assumptions constant,
would have affected the Bank’s obligation for postemployement benefit as shown on table below:

30 September/September 2020
Kenaikan/
Penurunan/
Increase
Decrease
Tingkat diskonto (perubahan 1%)
Tingkat kenaikan gaji di masa depan
(perubahan 1%)

(736)

1,065

1,078

(962)

Discount rate (1% movement)
Future salary increase rate
(1% movement)

31 Desember/December 2019
Kenaikan/
Penurunan/
Increase
Decrease
Tingkat diskonto (perubahan 1%)
Tingkat kenaikan gaji di masa depan
(perubahan 1%)

(602)

671

673

(580)

Discount rate (1% movement)
Future salary increase rate
(1% movement)

31 Desember/December 2018
Kenaikan/
Penurunan/
Increase
Decrease
Tingkat diskonto (perubahan 1%)
Tingkat kenaikan gaji di masa depan
(perubahan 1%)

Meskipun analisis di atas tidak mempertimbangkan
distribusi arus kas seperti yang direncanakan, tabel
di atas menunjukkan sensitivitas dari asumsi
tersebut.

(512)

572

539

(491)

Discount rate (1% movement)
Future salary increase rate
(1% movement)

Althought the analysis does not take account of the
full distribution of cash flows expected under the
plan, it does provide an approximation of the
sensitivity of the assumption shown.
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25. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

25. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

30 September/
September 2020
Aset Kontinjensi
Pendapatan bunga dalam
penyelesaian

31 Desember/December
2019
2018

8,563

4,913

8,354

Contingent Assets
Interest receivables on
non-performing loan

Liabilitas Komitmen
Bank garansi yang diberikan
Fasilitas kredit kepada nasabah yang
belum digunakan

-

-

1,047

216,145

60,491

71,054

Commitment Liabilites
Bank guarantees provided
Credit facilities to customers
which have not been used

Total

216,145

60,491

72,101

Total

(207,582)

(55,578)

(63,747)

Total liabilitas komitmen dan
kontinjensi bersih

26. MODAL DISETOR

26. SHARE CAPITAL

Susunan pemegang saham pada tanggal 30
September 2020, 31 Desember 2019 dan 2018
adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham
PT Metamorfosis Ekosistem
Indonesia
Wealth Track Technology
Limited
Masyarakat
Total

Pemegang Saham
Arto Hardy
Lanny Miguna
Sinatra Arto Hardy. MBA
William Arto Hardy. B. Com
Lina Arto Hardy. B. Ec
Masyarakat
Total

Total commitment liabilities and
contingencies - net

The shareholders composition as at 30 September
2020, 31 December 2019 and 2018 are as follows:

30 September / September 2020 dan 31 Desember /
December 2019
Lembar
Persentase
saham/
kepemilikan/
Jumlah /
Number of
Ownership
Total
shares
percentage
Rp
454,153,125

37.65%

161,034,375
591,062,500

13.35%
49.00%

1,206,250,000

100.00%

PT Metamorfosis Ekosistem
Indonesia
Wealth Track Technology
16,103
Limited
59,107
Public

45,415

120,625

31 Desember / December 2018
Lembar
Persentase
saham/
kepemilikan/
Jumlah/
Number of
Ownership
Total
shares
percentage
Rp
386,000,000
144,750,000
144,750,000
144,750,000
144,750,000
241,250,000

32%
12%
12%
12%
12%
20%

1,206,250,000

100%

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa tanggal 30 September 2019 yang diantaranya
memutuskan untuk melakukan penambahan modal
disetor dengan memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu dan menyetujui akuisisi kepemilikan
pemegang saham lama sebesar 51% oleh
PT Metamorfosis Ekosistem Indonesia dan Wealth
Track Technology Limited (“WTT”) sebagaimana
yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan
(“OJK”) dengan surat Nomor: SR-340/PB.12/2019
tanggal 18 Desember 2019. Disamping itu, pada
akhir tahun 2019 Arto Hardy melepas sisa
kepemilikan sahamnya kepada publik.

Shareholders

Total

Shareholders

38,600
Arto Hardy
14,475
Lanny Miguna
14,475
Sinatra Arto Hardy. MBA
14,475 William Arto Hardy. B. Com
14,475
Lina Arto Hardy. B. Ec
24,125
Public
120,625

Total

Based on Extraordinary General Shareholders’
Meeting on 30 September 2019, which among
others decided to increase paid-in capital by through
Pre-emptive Rights Issue and approved the
acquisition of the old shareholder ownership
amounted to 51% by PT Metamorfosis Ekosystem
Indonesia and Wealth Track Technology Limited
(“WTT”) as approved by The Financial Services
Authority (“OJK”) with letter Number: SR340/PB.12/2019 dated 18 December 2019. At the
end of 2019, Arto Hardy released his remaining
shares ownership to the public.
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27. MODAL
SAHAM
PENDAFTARAN

DALAM

PROSES

27. SHARE CAPITAL IN REGISTRATION PROCESS

Pada tanggal 14 April 2020, Bank telah
menyelesaikan Penawaran Umum Terbatas untuk
Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu I (“PMHMETD I”) dengan
menerbitkan 9.650.000.000 lembar saham dengan
nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) dan harga
penawaran sebesar Rp 139 (nilai penuh).
Tambahan saham tersebut telah tercatat dan
dinyatakan efektif oleh Bursa Efek Indonesia.

On 14 April 2020, the Bank has completed its
Limited Public Offering to Increase Share Capital
through Pre-emptive Rights Issue I (“PMHMETD I”)
by issuing 9,650,000,000 shares with a par value of
Rp 100 (full amount) and offering price of Rp 139
(full amount). The additional share capital has been
registered and declared effective by the Indonesia
Stock Exchange.

Sesuai dengan pasal 33 dari Undang-undang Bank
Terbatas No. 40 Tahun 2007, paling sedikit 25%
dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor
penuh. Bank belum memenuhi persyaratan ini dan
oleh karena itu tidak dapat mengubah modal
ditempatkan dan disetor penuh pada Anggaran
Dasarnya. Sehingga, untuk keperluan akuntansi,
tambahan saham dari PMHMETD 1 belum
diklasifikasikan sebagai modal saham, menunggu
amandemen dari Anggaran Dasar dan pengesahan
terkait dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia.

In accordance with, article 33 of Limited Bank Law
No. 40 Year 2007, at a minimum 25% of the
authorised capital must be issued and fully paid.
The Bank has not fulfilled this requirement and as
such cannot amend its issued and fully paid capital
in its Article of Association. Therefore, for
accounting purpose, the additional shares from
PMHMETD I are not classified as share capital yet,
pending the amendment of its Article of Association
and related approval from the Minister of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia

Bank saat ini sedang dalam proses untuk
mengamandemen Anggaran Dasarnya untuk
menurunkan modal dasar dari 50.000.000.000
lembar saham menjadi 40.000.000.000 lembar
saham dan mengubah modal ditempatkan dan
disetor penuh dari 1.206.250.000 lembar saham
menjadi 10.856.250.000 lembar saham sesuai hasil
PMHMETD I.

The Bank is currently in the process of amending its
Article of Association to reduce its authorised capital
from 50,000,000,000 shares to 40,000,000,000
shares and change its authorised and fully-paid
capital
from
1,206,250,000
shares
to
10,856,250,000 shares following the result of
PMHMETD I.

Susunan pemegang saham Bank pada tanggal 30
September 2020 sesuai dengan catatan Biro
Administrasi Efek, PT Ficomindo Buana Registrar
adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank’s shareholders as of 30
September 2020 based on the share registrar’s, PT
Ficomindo Buana Registrar, report are as follows:

Pemegang saham
PT Metamorfosis Ekosistem
Indonesia
Wealth Track Technology
Limited
Masyarakat
Direksi
Arief Harris Tandjung
Total

Lembar
saham/
Number of
shares

Persentase
kepemilikan/
Ownership
percentage

Jumlah/
Total
Rp

Shareholders

PT Metamorfosis Ekosistem
Indonesia
Wealth Track Technology
144,931
Limited
527,320

4,087,378,125

37.65%

1,449,309,375
5,273,206,200

13.35%
48.58%

46,356,300

0.42%

4,636

Director
Arief Harris Tandjung

10,856,250,000

100.00%

1,085,625

Total
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28. DANA SETORAN MODAL

28. CAPITAL DEPOSITS FUND

Sehubungan dengan rencana Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu, pada tanggal 27 Desember 2019,
Bank telah menerima setoran modal awal dari
pemegang saham pengendali PT Metamorfosis
Ekosistem Indonesia sebesar Rp 504.110, dan pada
tanggal 30 Desember 2019 Bank juga menerima
setoran modal dari Wealth Track Technology
Limited (“WTT”) sebesar Rp 178.748. Jumlah
tersebut disajikan sebagai dana setoran modal dan
akan dikonversi ke modal saham pada saat HMETD
selesai. Pada tanggal 30 September 2020, nilai
tersebut disajikan sebagai modal saham dalam
proses pendaftaran dan agio saham.
29. RUGI PER SAHAM

In connection with the plan for Pre-emptive Rights,
on 27 December 2019, the Bank received an initial
capital deposit from the controlling shareholder of
PT Metamorfosis Ekosystem Indonesia amounted
Rp 504,110, and on 30 December 2019 the Bank
also received a capital deposit from Wealth Track
Technology Limited (“WTT”) amounted Rp 178,748.
The amounts are presented as capital deposit fund
which will be converted to share capital when the
Bank completed its rights issue. As of 30 September
2020, the said amounts are presented as share
capital in registration process and share premium.

29. LOSS PER SHARE
30 September/September
2020
2019

Rugi tahun berjalan
Rata-rata tertimbang jumlah
lembar saham biasa yang beredar
Rugi per saham

(105,713)

31 Desember/December
2019
2018

(19,085)

(121,966)

(23,289)

1,206

1,206

1,206

1,206

(87.66)

(15.82)

(101.11)

(19.31)

Loss for the year
Weighted average number of
shares outstanding
Loss per share

Rugi per saham dasar dihitung dengan membagi
rugi bersih yang tersedia bagi pemegang saham
dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang
beredar pada tahun yang bersangkutan.

Basic loss per share is calculated by dividing the net
loss attributable to shareholders by the weighted
average number of ordinary shares on issue during
the year.

Pada tanggal 30 September 2020, 31 Desember
2019 dan 2018, tidak ada instrumen yang
berpotensi menjadi saham biasa. Oleh karena itu,
rugi per saham dilusian sama dengan rugi per
saham dasar.

As of 30 September 2020, 31 December 2019 and
2018, there were no instruments which could result
in the issuance of ordinary shares. Therefore,
diluted loss per share is equivalent to basic loss per
share.

30. PENDAPATAN BUNGA

30. INTEREST INCOME
30 September/September
2020
2019

31 Desember/December
2019
2018

Kredit yang diberikan
Efek-efek yang dibeli dengan janji
dijual kembali (reverse repo)
Giro dan penempatan pada
Bank Indonesia
Efek-efek
Penempatan pada bank lain

27,208

34,885

44,813

61,598

26,779

455

2,042

-

4,777
1,261
1,443

3,359
1,242
35

4,119
1,599
36

3,768
2,044
46

Loans
Securities purchased under
resale agreement (reverse repo)
Current accounts and placements
with Bank Indonesia
Securities
Placements with other banks

Total

61,468

39,976

52,609

67,456

Total

31. BEBAN BUNGA

31. INTEREST EXPENSES
30 September/September
2020
2019

31 Desember/December
2019
2018

Bunga deposito berjangka
Bunga tabungan
Bunga jasa giro
Simpanan dari bank lain

16,205
1,500
544
323

28,695
1,093
400
17

34,761
3,375
1,030
1,943

35,806
2,521
1,627
1

Interest of time deposits
Interest of savings
Interest of current accounts
Deposits from other banks

Total

18,572

30,205

41,109

39,955

Total
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32. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

32. OTHER OPERATING INCOME

30 September/September
2020
2019
Pendapatan dari penerimaan kembali
kredit yang dihapus buku
Pendapatan administrasi dana
pihak ketiga
Pendapatan administrasi pinjaman
Jasa kliring dan transfer
Pendapatan administrasi ATM
Lainnya
Total

31 Desember/December
2019
2018

15,225

3,316

4,289

2,147

254
268
37
13
30

275
318
85
16
144

362
392
105
24
183

384
885
117
18
370

Recovery Income from loan
written-off
Third party fund
administration income
Loan administration income
Clearing and transfer fees
ATM administration income
Others

15,827

4,154

5,355

3,921

Total

33. PENYISIHAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI

33. PROVISION FOR IMPAIRMENT LOSSES

30 September/September
2020
2019

31 Desember/December
2019
2018

Kredit yang diberikan
Transaksi rekening administratif
Agunan yang diambil alih

20,219
716
-

5,704
-

59,177
6,916

5,329
307

Loans
Off-balance sheet transactions
Foreclosed asset

Total

20,935

5,704

66,093

5,636

Total

34. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

34. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

30 September/September
2020
2019
Teknologi informasi
Jasa profesional
Beban kantor
Biaya sewa
Penyusutan aset hak guna
Penyusutan aset tetap dan amortisasi
aset takberwujud
Pendidikan dan pelatihan
Premi asuransi
Iuran otoritas
jasa keuangan
Pemeliharaan dan perbaikan
Pajak-pajak
Promosi
Lainnya
Total

31 Desember/December
2019
2018

8,890
7,025
4,239
3,069
2,725

1,766
1,832
1,084
2,115
-

2,336
1,998
1,455
2,810
-

2,127
2,703
1,400
2,820
-

1,672
1,216
1,106

1,541
289
1,014

1,662
344
1,370

2,283
585
1,601

696
362
264
123
1,622

224
823
254
98
428

280
1,866
334
148
535

383
2,548
308
61
363

Information technologies
Professional services
Office expenses
Rental expenses
Depreciation right-of-use assets
Depreciation fixed assets and
amortisation of intangibles
Education and training
Insurance premium
Contribution of the financial
services authority
Maintenance and repair
Taxes
Promotion
Others

33,009

11,468

15,138

17,182

Total

35. BEBAN PERSONALIA

35. PERSONNEL EXPENSES
30 September/September
2020
2019

Gaji
Imbalan pasca kerja
Tunjangan hari raya
Pengobatan
Jamsostek
Honorarium komisaris
Gratifikasi, hadiah dan bonus
Iuran dana pensiun
Lembur
Tunjangan makan dan transportasi
Tunjangan pajak penghasilan
pasal 21 karyawan
Lainnya
Total

87,935
5,772
4,266
3,555
2,050
1,356
489
224
49

31 Desember/December
2019
2018

11,623
1,914
1,296
784
445
1,389
686
133
105

19,435
1,033
1,349
918
602
1,890
906
179
127

18,937
720
1,490
1,000
623
1,720
985
181
134

-

64

82

93

119

258
249

76
272

303
476

Salary
Post-employment benefits
THR allowance
Medical care
Jamsostek
Honorarium commissioner
Gratuities, gifts and bonuses
Pension contribution fee
Overtime
Food allowances and
transportation
Income tax allowance
Article 21 employees
Others

105,815

18,946

26,869

26,662

Total
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36. BEBAN NON-OPERASIONAL - NETO

36. NON OPERATING EXPENSES - NET

30 September/September
2020
2019
Pendapatan non-operasional
Keuntungan penjualan aset tetap
Lainnya

36
593

31 Desember/December
2019
2018

573
172

573
172

Non-operating income
Gain on sale of fixed assets
Others

110
-

Beban non-operasional
Penyelesaian kredit
Kerugian karena penjualan agunan
Lainnya

(2)
(2,737)

(567)
(1)

(25,937)
(567)
(1,313)

(119)
(2)

Non-operating expenses
Credit settlement
Losses due to sale of collateral
Others

(Beban)/pendapatan
non-operasional - neto

(2,110)

177

(27,072)

(11)

Non-operating (expenses)/
income - net

37. TRANSAKSI PIHAK BERELASI

37. RELATED PARTIES TRANSACTIONS

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang
signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal 30
September 2020, 31 Desember 2019 dan 2018
adalah sebagai berikut:
Pihak berelasi/
Related parties *)

The details of the relationship and type of significant
transactions with related parties as of 30 September
2020, 31 December 2019 and 2018 were as follows:

Sifat hubungan berelasi/
Nature of relationship

Transaksi/
Transactions

PT Metamorfosis Ekosistem
Indonesia

Pemegang saham/Shareholders

Tidak ada transaksi/
No transactions

Wealth Track Technology
Limited

Pemegang saham/Shareholders

Tidak ada transaksi/
No transactions

Arto Hardy **)

Pemegang saham/Shareholders

Tabungan, giro, beban bunga/
Savings, current account, interest expense

Lanny Miguna **)

Pemegang saham/Shareholders

Tabungan, giro, beban bunga/
Savings, current account, interest expense

Sinatra Arto Hardy **)

Pemegang saham/Shareholders

Kredit yang diberikan, deposito, giro,
pendapatan bunga, beban bunga/
Loan, time deposit, current account
interest income, interest expense

William Arto Hardy **)

Pemegang saham dan Komisaris/
Shareholders and Commissioner

Tabungan, giro, beban bunga/
Savings, current account, interest expense

Lina Arto Hardy **)

Pemegang saham dan Direktur
Shareholders and Director

Tabungan, deposito, beban bunga/
Savings, current account, interest expense

Komisaris dan direksi/
Commissioners and directors

Pengawas dan pengurus Bank/
Oversight and management of the Bank

Kredit yang diberikan, giro, tabungan, remunerasi/
Loans, current account, savings, remuneration

PT Polyfin Canggih ***)

Perusahaan yang memiliki hubungan
dengan pemegang saham/
Company with the same ownership
with the shareholders

Giro, beban bunga/
Current accounts, interest expense

Lampiran186
– 5/79 – Schedule

PT BANK JAGO Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK ARTOS INDONESIA Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2020, 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 30 SEPTEMBER 2020, 31 DECEMBER 2019 AND 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020 DAN 2019
30 SEPTEMBER 2020 AND 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)
37. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)
Pihak berelasi/
Related parties *)

37. RELATED PARTIES TRANSACTIONS (continued)

Sifat hubungan berelasi/
Nature of relationship

Transaksi/
Transactions

PT Talagasari Hotel Permai ***)

Perusahaan yang memiliki hubungan
dengan pemegang saham/
Company with the same ownership
with the shareholders

Giro, beban bunga/
Current accounts, interest expense

PT Artostex ***)

Perusahaan yang memiliki hubungan
dengan pemegang saham/
Company with the same ownership
with the shareholders

Kredit yang diberikan, deposito, pendapatan
bunga, beban bunga/
Loans, time deposits, interest income,
interest expense

PT Polyfilatex ***)

Perusahaan yang memiliki hubungan
dengan pemegang saham/
Company with the same ownership
with the shareholders

Giro, beban bunga/
Current accounts, interest expense

PT BPR Pandu Rheksa
Berkah ***)

Perusahaan yang memiliki hubungan
dengan pemegang saham/
Company with the same ownership
with the shareholders

Simpanan bank lain, beban bunga/
Deposits from other bank, interest expense

Keluarga pengurus dan pemilik/
Relatives of management and
owner’s

Perorangan karena hubungan keluarga
pengurus dan pemilik/
Individual because of the family
relationship between the management and the
owner

Kredit yang diberikan, tabungan, deposito
giro, pendapatan bunga, beban bunga/
Loan, savings, time deposit, current account
interest income, interest expense

Karyawan kunci/
Key management

Pejabat eksekutif Bank/
Executive employees of the Bank

Tabungan, deposito, beban bunga/
Savings, time deposits, interest expense

*)

Sesuai PSAK 7 dan Peraturan OJK
Sejak tanggal 31 Desember 2019 bukan merupakan pemegang saham,
namun merupakan komisaris dan/atau keluarga pengurus dan pemilik.
Sejak tanggal 18 Maret 2020, bukan lagi merupakan pihak berelasi.
***)
Sejak tanggal 31 Desember 2019 bukan lagi merupakan pihak berelasi.
**)

According to PSAK 7 and OJK Regulations *)
Since 31 December 2019 were not shareholders but were commissioners and/or**)
relatives of management and their owners. Since 18 March 2020, they were no
longer related parties
Since 31 December 2019 were no longer related parties ***)

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi
pada tanggal 30 September 2020, 31 Desember
2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

31 Desember/December
2019
2018
Rp
%
Rp

30 September/
September 2020
Rp
%
Kredit yang diberikan
Karyawan Kunci
Keluarga pengurus dan
pemilik
Komisaris dan direksi
Sinatra Arto Hardy
Total (Catatan 9)

The details of balances and transactions with
related parties as of 30 September 2020, 31
December 2019 and 2018 were as follows:
%

451

1.00

878

0.39

4,721

0.42

-

-

1,389
-

0.61
-

3,569
2,750
226

0.32
0.24
0.02

Loans
Key management
Relatives of management
and share holders
Commissioners and directors
Sinatra Arto Hardy

451

1.00

2,267

1.00

11,266

1.00

(Note 9) Total

Giro
Keluarga pengurus dan
pemilik
William Arto Hardy
PT Polyfin Canggih
PT Artostex
PT Polyfilatex
PT Talagasari Hotel Permai
Sinarta Arto Hardy
Arto Hardy

-

-

1,717
243
-

0.88
0.12
-

240
145
6,922
3,414
1,623
1,022
790
393

0.02
0.00
0.48
0.23
0.12
0.07
0.05
0.03

Current accounts
Relatives of management
and owner’s
William Arto Hardy
PT Polyfin Canggih
PT Artostex
PT Polyfilatex
PT Talagasari Hotel Permai
Sinarta Arto Hardy
Arto Hardy

Total (Catatan 17)

-

-

1,960

1.00

14,459

1.00

(Note 17) Total
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37. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

37. RELATED PARTIES TRANSACTIONS (continued)
31 Desember/December
2019
2018
Rp
%
Rp

30 September/
September 2020
Rp
%

%

Tabungan
Karyawan kunci
Komisaris dan direksi
Keluarga pengurus dan pemilik
Lina Arto Hardy
William Arto Hardy
Arto Hardy

144
39
21
-

0.71
0.19
0.10
-

40
96
2,303
47
-

0.02
0.04
0.94
0.02
-

152
75
1,196
320
40
7

0.08
0.04
0.68
0.18
0.02
0.00

Savings
Relatives of management
Key management
Commissioners and directors
and owner’s
Lina Arto Hardy
William Arto Hardy
Arto Hardy

Total (Catatan 18)

204

1.00

2,486

0.03

1,790

1.00

(Note 18) Total

1,455

1.00

-

-

-

-

-

-

6,306
-

1.00
-

3,692
5,406
2,368
715

0.28
0.42
0.18
0.06

Time deposits
Key management
Relatives of management
and owner’s
Lina Arto Hardy
Sinatra Arto Hardy
PT Artostex

1,455

1.00

6,306

1.00

12,181

1.00

(Note 19) Total

Deposito berjangka
Karyawan kunci
Keluarga pengurus dan
pemilik
Lina Arto Hardy
Sinatra Arto Hardy
PT Artostex
Total (Catatan 19)

Deposits from other Banks

Simpanan dari Bank lain
PT BPR Pandu Rheksa Berkah

-

30 September/
September 2020
Rp
%
Pendapatan bunga
Karyawan kunci
Keluarga pengurus dan
pemilik
Sinatra Arto Hardy
Komisaris dan direksi
PT Artostex
Total
Beban Bunga
Komisaris dan direksi
Karyawan kunci
Keluarga pengurus dan
pemilik
William Arto Hardy
Lina Arto Hardy
Sinatra Arto Hardy
Arto Hardy
PT Polyfin Canggih
PT Artostex
PT BPR Pandhu Rheksa
PT Polyfilatex
PT Talagasari Hotel Permai
Total

-

-

30 September/
September 2019
Rp
%

-

1,208

1.00 PT BPR Pandu Rheksa Berkah

31 Desember/December
2019
2018
Rp
%
Rp

%

66

0.69

287

0.38

393

0.75

333

30
-

0.31
-

82
156
239

0.11
0.20
0.31

130
-

0.25
-

2
139
376
26

Interest income
Key management
Relatives of management
0.00
and owner’s
0.16
Sinatra Arto Hardy
0.43Commissioners and directors
0.03
PT Artostex

96

1.00

764

1.00

523

1.00

876

1.00

0.38

Total

11
2

0.85
0.15

5
-

0.01
-

12
2

0.02
0.00

3

-

-

297
89
88
62
27
16

0.51
0.15
0.15
0.11
0.05
0.02

495
-

0.98
-

126
3
67
162
84
174
113
49
42
39

Interest expense
-Commissioners and directors
0.00
Key management
Relatives of management
0.15
and owner’s
0.00
William Arto Hardy
0.08
Lina Arto Hardy
0.19
Sinatra Arto Hardy
0.10
Arto Hardy
0.19
PT Polyfin Canggih
0.13
PT Artostex
0.06 PT BPR Pandhu Rheksa
0.05
PT Polyfilatex
0.05 PT Talagasari Hotel Permai

13

1.00

584

1.00

509

1.00

862

1.00

Imbalan Direksi dan Dewan Komisaris untuk periode
yang berakhir 30 September 2020, 31 Desember
2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 8.387
Rp 5.323 dan Rp 5.623.

Total

The compensation of the Board of Directors and
Commissioners for the periods ended 30 September
2020, 31 December 2019 and 2018 are Rp 8,387
Rp 5,323 and Rp 5,623, respectively.
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38. NILAI
WAJAR
KEUANGAN

ASET

DAN

LIABILITAS

38. FINANCIAL
LIABILITIES

ASSETS

AND

FINANCIAL

Nilai wajar adalah jumlah di mana instrumen
keuangan dapat dipertukarkan pada transaksi
jangka pendek antara pihak yang berkeinginan dan
memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu
transaksi yang wajar selain dalam hal penjualan
terpaksa atau penjualan likuidasi. Metode yang
digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk
setiap aset dan liabilitas keuangan mengikuti
kebijakan akuntansi seperti yang dijelaskan pada
Catatan 2.

Fair value is the amount at which a financial
instrument could be exchanged in a short-term
transaction between willing parties have adequate
knowledge through an arm's length apart in terms of
sales forced or liquidation sale. The method used to
estimate the fair value for any assets and financial
liabilities following the accounting policies as
described in Note 2.

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai
wajar menggunakan hirarki nilai wajar sebagai
berikut:

Financial assets and liabilities measured at fair
value use the following fair value hierarchy of:

b)

Tingkat 1
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam
pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang
identik;

a)

Level 1
Quoted prices (unadjusted) in active markets
for identical assets or liabilities;

b) Tingkat 2
Input diluar harga kuotasian yang termasuk
dalam Tingkat 1, yang dapat diobservasi untuk
aset atau liabilitas, baik secara langsung
(misalnya harga) maupun tidak langsung
(misalnya derivasi harga); dan

b)

Level 2
Inputs other than quoted prices included within
Level 1 that are observable for the assets or
liabilities, either directly (that is, as prices) or
indirectly (that is, derived from prices); and

b) Tingkat 3
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan
berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi
(input yang tidak dapat diobservasi).

b)

Level 3
Inputs for the assets or liabilities that are not
based
on
observable
market
data
(unobservable inputs).

Tabel berikut ini merupakan hirarki nilai wajar dari
aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur
sebesar nilai wajar pada tanggal 30 September
2020.

30 September/September 2020
Tingkat 2/
Tingkat 3/
Level 2
Level 3

Tingkat 1/
Level 1
Aset
Efek-efek

The table below sets out the fair values hierarchy of
the financial assets and liabilities as of 30
September 2020.

Jumlah/
Total

-

21,062

-

21,062

-

21,062

-

21,062

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 tidak
terdapat aset keuangan dan liabilitas keuangan
yang diukur sebesar nilai wajar.

Assets
Securities

As of 31 December 2019 and 2018 there is no
financial assets and liabilities measured at fair
value.
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38. NILAI
WAJAR
ASET
KEUANGAN (lanjutan)

DAN

LIABILITAS

38. FINANCIAL
ASSETS
LIABILITIES (continued)

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat
dan nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak
diukur dalam nilai wajar yang tersaji di laporan
posisi keuangan Bank:

Aset
Kas

AND

FINANCIAL

The table below sets out the carrying amounts and
fair value of those financial instruments which are
not measured at fair value on the Bank’s statements
of financial positions:

2020
Nilai tercatat/
Carrying amount

Nilai wajar/
Fair value

15,756

15,756

16,647
7,370

16,647
7,370

317,142
83,060

317,142
80,643

273,534
575,447

272,825
576,271

Asset
Cash
Current accounts with
Bank Indonesia
Current accounts with other banks
Placements with Bank Indonesia
and other bank
Securities
Securities bought under resale
agreements (reverse repo)
Loans – net

6,183
6,629

6,183
6,629

Accrued interest
Other assets

1,301,768

1,299,466

Total

Liabilitas
Liabilitas segera
Simpanan
Simpanan dari bank lain
Bunga yang masih harus dibayar

3,533
382,942
1,874
691

3,533
382,942
1,874
691

Liabilities
Liabilities due immediately
Deposits
Deposits from other banks
Accrued interest expense

Total

389,040

389,040

Total

Giro pada Bank Indonesia
Giro pada bank lain
Penempatan pada Bank Indonesia
dan bank lain
Efek-efek
Efek-efek yang dibeli dengan janji
dijual kembali (reverse repo)
Kredit yang diberikan - neto
Bunga yang masih
akan diterima
Aset lainnya
Total

Aset
Kas

2019
Nilai tercatat/
Carrying amount

Nilai wajar/
Fair value

25,486

25,486

37,434
602

37,434
602

239,972
19,448

239,972
19,448

637,765
251,671

637,257
254,322

Asset
Cash
Current accounts with
Bank Indonesia
Current accounts with other banks
Placements with Bank Indonesia
and other banks
Securities
Securities bought under resale
agreements (reverse repo)
Loans – net

1,089
518

1,089
518

Accrued interest
Other assets

1,213,985

1,216,128

Total

Liabilitas
Liabilitas segera
Simpanan
Simpanan dari bank lain
Bunga yang masih harus dibayar

2,362
599,084
27,926
1,951

2,362
599,084
27,926
1,951

Liabilities
Liabilities due immediately
Deposits
Deposits from other banks
Accrued interest expense

Total

631,323

631,323

Total

Giro pada Bank Indonesia
Giro pada bank lain
Penempatan pada Bank Indonesia
dan bank lain
Efek-efek
Efek-efek yang dibeli dengan janji
dijual kembali (reverse repo)
Kredit yang diberikan - neto
Bunga yang masih
akan diterima
Aset lainnya
Total
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38. NILAI
WAJAR
ASET
KEUANGAN (lanjutan)

DAN

LIABILITAS

38. FINANCIAL
ASSETS
LIABILITIES (continued)

2018
Nilai tercatat/
Carrying amount
Aset
Kas

AND

FINANCIAL

Nilai wajar/
Fair value

Giro pada Bank Indonesia
Giro pada bank lain
Penempatan pada Bank Indonesia
dan bank lain
Efek-efek
Kredit yang diberikan - neto
Bunga yang masih
akan diterima
Aset lainnya

37,425
2,800

37,425
2,800

65,190
32,013
383,761

65,190
32,013
381,119

Asset
Cash
Current accounts with
Bank Indonesia
Current accounts with other banks
Placements with Bank Indonesia
and other banks
Securities
Loans – net

1,572
251

1,572
251

Accrued interest
Other assets

Total

543,490

540,848

Total

Liabilitas
Liabilitas segera
Simpanan
Simpanan dari bank lain
Bunga yang masih harus dibayar

2,197
511,938
24,175
1,742

2,197
511,938
24,175
1,742

Liabilities
Liabilities due immediately
Deposits
Deposits from other banks
Accrued interest expense

Total

540,052

540,052

Total

20,478

20,478

39. SEGMEN OPERASI

39. OPERATING SEGMENTS

Segmen operasi

Operating segments

Informasi segmen operasi disajikan sesuai unit
bisnis Bank yang secara garis besar berdasarkan
wilayah usahanya. Kegiatan usaha tersebut menjadi
dasar pelaporan informasi segmen Bank sebagai
berikut:

The operating segments information is presented
using the Bank’s business units which are broadly
based on its business area. The business activities
into basic reporting segment information of the Bank
is as follows:

30 September/September 2020

Bandung –
Jawa Barat/
Bandung –
West Java
Total aset

Tidak dapat
dialokasikan/
Unallocated

DKI Jakarta/
DKI Jakarta

Jumlah/
Total

1,565,216

161,871

-

1,727,087

Total assets

321,478

189,642

-

511,120

Total liabilities

Pendapatan
Pendapatan bunga
Pendapatan operasional lainnya

53,600
1,285

7,868
14,542

-

61,468
15,827

Income
Interest income
Other operating income

Total pendapatan

54,885

22,410

-

77,295

Total revenue

Beban
Beban bunga
Beban operasional lainnya

(10,398)
(151,860)

(8,174)
(10,466)

-

(18,572)
(162,326)

Expenses
Interest expense
Other operating expense

Total beban

(162,258)

(18,640)

-

(180,898)

Total expenses

Pendapatan segmen - neto

(107,373)

3,770

-

(103,603)

Segment income - net

Total liabilitas

Beban non-operasional - neto
Rugi sebelum pajak
Beban pajak
Rugi tahun berjalan

(107,373)
(107,373)

-

(2,110)

(2,110)

Non-operating expenses - net

3,770

(2,110)

(105,713)

Loss before tax

3,770

(2,110)
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39. SEGMEN OPERASI (lanjutan)

39. OPERATING SEGMENTS (continued)

Segmen operasi (lanjutan)

Operating segments (continued)
31 Desember/December 2019

Bandung –
Jawa Barat/
Bandung –
West Java
Total aset

Tidak dapat
dialokasikan/
Unallocated

DKI Jakarta/
DKI Jakarta

Jumlah/
Total

1,163,902

157,155

-

1,321,057

Total assets

418,659

221,219

-

639,878

Total liabilities

Pendapatan
Pendapatan bunga
Pendapatan operasional lainnya

37,000
3,719

15,609
1,636

-

52,609
5,355

Income
Interest income
Other operating income

Total pendapatan

40,719

17,245

-

57,964

Total revenue

Beban
Beban bunga
Beban operasional lainnya

(27,705)
(70,465)

(13,404)
(38,113)

-

(41,109)
(108,578)

Expenses
Interest expense
Other operating expense

Total beban

(98,170)

(51,517)

-

(149,687)

Total expenses

Pendapatan segmen - neto

(57,451)

(34,272)

-

Total liabilitas

Beban non-operasional - neto
Rugi sebelum pajak

(57,451)

Beban pajak
Rugi tahun berjalan

(34,272)

(57,451)

(34,272)

(91,723)

Segment income - net

(27,072)

(27,072)

Non-operating expenses - net

(27,072)

(118,795)

Loss before tax

(3,171)

(3,171)

Income tax

(30,243)

(121,966)

Loss for the year

31 Desember/December 2018

Bandung –
Jawa Barat/
Bandung –
West Java

Tidak dapat
dialokasikan/
Unallocated

DKI Jakarta/
DKI Jakarta

Jumlah/
Total

Total aset

441,085

223,589

-

664,674

Total assets

Total liabilitas

383,964

165,150

-

549,114

Total liabilities

Pendapatan
Pendapatan bunga
Pendapatan operasional lainnya

40,506
2,638

26,950
1,283

-

67,456
3,921

Income
Interest income
Other operating income

Total pendapatan

43,144

28,233

-

71,377

Total revenue

Beban
Beban bunga
Beban operasional lainnya

(27,442)
(46,450)

(12,513)
(3,314)

-

(39,955)
(49,764)

Expenses
Interest expense
Other operating expense

Total beban

(73,892)

(15,827)

-

(89,719)

Total expenses

Pendapatan segmen - neto

(30,748)

12,406

-

Beban non-operasional - neto
Rugi sebelum pajak
Beban pajak
Rugi tahun berjalan

(30,748)
(30,748)

(18,342)

Segment income - net

-

(11)

(11)

Non-operating expenses - net

12,406

(11)

(18,353)

Loss before tax

-

(4,936)

(4,936)

Income tax

12,406

(4,947)

(23,289)

Loss for the year
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40. MANAJEMEN RISIKO

40. RISK MANAGEMENT

Aktivitas dalam sebuah Bank tidak dapat dipisahkan
dari aktivitas mengelola risiko.

Activities within a Bank can not be separated from
risk management activities.

Risiko dapat didefinisikan sebagai potensi kerugian
akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Latar
belakang Manajemen Risiko memberikan informasi
yang mendasar mengenai konsep manajemen risiko
serta perlunya penerapan Manajemen Risiko dalam
bisnis di suatu Perbankan. Penerapan Manajemen
Risiko tidak hanya karena adanya ketentuan
Regulator, namun karena adanya kebutuhan Bank
untuk mengelola risiko dalam mencapai sasaran.

Risk can be defined as a potential loss due to a
particular event. Background Risk Management
provides basic information about the concept of risk
management and the need for the application of risk
management in business in Banking. Application of
Risk Management is not only because of the
provisions of Regulator, but because of the needs of
the Bank to manage risk in achieving its objectives.

API (Arsitektur Perbankan Indonesia) menetapkan 6
(enam) pilar sebagai program untuk menciptakan
industry perbankan yang sehat. Enam pilar tersebut
adalah:

API (Indonesian Banking Architecture) sets out six
(6) pillars as a program to create a healthy banking
industry. The six pillars are:

1. Menciptakan Struktur Perbankan yang Sehat
2. Menciptakan Sistem Pengaturan yang Efektif
3. Melaksanakan Sistem Pengawasan yang
Independen
4. Menciptakan Industri Perbankan yang kuat dan
memiliki daya saing yang tinggi
5. Mewujudkan Infrastruktur yang lengkap
6. Mewujudkan Pemberdayaan dan Perlindungan
konsumen perbankan

1.
2.
3.

Creating a Healthy Banking Structure
Creating an Effective System Settings
Conduct an Independent Monitoring System

4.

Create a strong banking industry and has a
high competitiveness
Create a complete infrastructure
Realizing banking Consumer Empowerment
and Protection

5.
6.

Pandemi Covid 19 yang terjadi pada tahun 2020
yang berdampak besar bagi perekonomian dan juga
industri perbankan ini semakin menegaskan bahwa
perlunya penerapan Manajemen Risiko secara
konsisten. Sejalan dengan enam pilar API,
penerapan manajemen risiko pada perbankan
menjadi sangat penting dalam menciptakan industri
perbankan yang sehat dan terintegrasi. Peranan
Manajemen Risiko menjadi sebagai partner dari unit
bisnis dalam mencapai target usaha bank dinilai
menjadi semakin penting agar bisnis bank yang
dijalankan tetap berada dalam koridor risiko yang
tetap dan terkendali.

The Covid 19 pandemic that occurred in 2020 which
had a major impact on the economy and the banking
industry further emphasized the need for consistent
application of Risk Management. In line with the six
pillars of API, the implementation of risk
management in banking is very important in creating
a healthy and integrated banking industry. The role
of Risk Management as a partner of the business
unit in achieving the bank's business targets is
considered to be increasingly important so that the
bank's business remains within the corridor of
constant and controllable risk.

Penerapan manajemen risiko pada Bank berperan
besar dalam upaya meningkatkan shareholder value
melalui penerapan strategi bisnis berbasis risiko.
Manajemen risiko memberikan gambaran kepada
pengelola bank mengenai potensi kerugian dimasa
mendatang serta memberikan informasi untuk
membuat keputusan yang tepat, sehingga dapat
membantu pengelola bank untuk meningkatkan
daya saing.

Implementation of risk management at the Bank
plays a major role in efforts to increase shareholder
value through the implementation of a risk-based
business strategy. Risk management provides an
overview to the bank manager about a potential
future losses as well as providing information to
make the right decisions, so that it can help
managers of banks to improve competitiveness.
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40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

40. RISK MANAGEMENT (continued)

Didalam penerapan manajemen risiko, Bank
menerapkan struktur organisasi dengan membentuk
Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). Komite
Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko
dimana SKMR bertanggung jawab langsung kepada
Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

In the application of risk management, Bank
implementing
organizational
structure
by
establishing a Risk Management Unit (SKMR). Risk
Management Committee and the Risk Oversight
Committee which SKMR directly responsible to the
Risk and Compliance Director.

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu
kejadian potensial, baik yang bersifat expected dan
unexpected yang berdampak negatif terhadap
pendapatan dan permodalan bank.

Risks in the banking context is a potential event,
both expected and unexpected negatively affecting
the bank's earnings and capital.

Risiko juga dapat dianggap sebagai kendala/
penghambat pencapaian suatu tujuan. Dengan kata
lain, risiko adalah kemungkinan yang berpotensi
memberikan dampak negatif kepada sasaran yang
ingin dicapai. Untuk dapat menerapkan proses
manajemen risiko, pertama bank harus dapat
melakukan identifikasi risiko dan memahami seluruh
risiko yang sudah ada (inherent risk).

Risk can also be regarded as a constraint/ obstacle
to achieve a goal. In other words, the risk is the
possibility of potentially negative impacts on the
target to be achieved. In order to implement the risk
management process, the first bank must be able to
identify the risks and understand all the risks that
already exist (inherent risk).

Manajemen risiko pada hakikatnya merupakan
serangkaian metodologi dan prosedur yang
digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur,
memantau dan mengendalikan risiko yang timbul
dari seluruh kegiatan usaha Bank. Manajemen risiko
merupakan upaya untuk mengelola risiko agar
peluang mendapatkan keuntungan berbasis risiko
dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

Risk management is essentially a series of
methodologies and procedures used to identify.
Measure, monitor and control risks arising from all
the business activities of the Bank. Risk
management is an attempt to manage risk in order
to gain a risk-based opportunities can be realized
are sustainable.

a.

a.

Risiko Kredit

Credit risk

Risiko kredit adalah potensi kerugian finansial
yang diakibatkan oleh kegagalan dari peminjam
atau
counterparty
dalam
memenuhi
kewajibannya sesuai dengan kesepakatan.

Credit risk is the potential financial loss
resulting from the failure of the borrower or
counterparty to fulfill their obligations in
accordance with the agreement.

Eksposur risiko kredit pada Bank terutama
muncul dari kegiatan perkreditan. Eksposur
risiko kredit juga dapat meningkat karena
adanya konsentrasi kredit pada debitur, wilayah
geografis, produk, jenis pembiayaan atau
lapangan usaha tertentu. Tujuan
dari
pengelolaan risiko kredit adalah untuk
mengendalikan dan mengelola eksposur risiko
kredit dalam batasan yang dapat diterima,
sekaligus memaksimalkan risk adjusted return.

Credit risk exposure to the Bank arises primarily
from lending activities. Credit risk exposure can
also increase due to the concentration of credit
on certain debtors, geographical areas,
products, types of financing or business fields.
The purpose of credit risk management is to
control and manage credit risk exposures within
acceptable limits, while maximizing risk
adjusted returns.
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40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)
a.

40. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Kredit (lanjutan)

a.

Credit risk (continued)

Bank melakukan monitoring pada saat
pemberian kredit secara berkala. Sebelum
memutuskan kredit terlebih dahulu memastikan
Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK),
cakupan
jaminan,
fasilitas
kredit
dan
dokumentasinya sehingga keputusan yang
dibuat dapat lebih maksimal.

Bank regular monitoring during regular lending.
Before you decide credit first ensuring Legal
Lending Limit (LLL), warranty coverage, the
credit facility and documentation so that this
decision can be best.

Bank juga memantau perkembangan portofolio
kredit yang memungkinkan untuk melakukan
tindakan pencegahan secara tepat waktu
apabila terjadi penurunan kualitas kredit.

The Bank also monitors the development of the
loan portfolio which allows for timely preventive
action in the event of a decline in credit quality.

Pengawasan dilakukan oleh Unit SKMR
dengan memberikan indikator peringatan dini
jika akan terjadi pelanggaran dan segera
melaporkan kepada Komite Kredit dan Komite
Manajemen Risiko.

Supervision is done by the Unit SKMR by
providing an early warning indicator when
violation will occur and immediately report to
the Credit Committee and Risk Management
Committee.

Stress testing

Stress testing

Stress testing adalah metode pengukuran risiko
dengan memperkirakan potensi kerugian
ekonomi Bank berdasarkan kondisi pasar
abnormal.
Stress
testing
memastikan
sensitivitas kinerja Bank terhadap perubahan
faktor risiko dan mengidentifikasi faktor yang
mempengaruhi
dan
berdampak
kepada
pendapatan dan modal Bank secara signifikan.

Stress testing is a risk measurement method by
estimating the potential economic losses of the
Bank based on abnormal market conditions.
Stress testing is to ensure the sensitivity of the
Bank's performance to risk factors changes and
to identify factors that significantly influence and
impact the Bank's income and capital.

Bank melaksanakan stress testing kredit
setidaknya setiap tahun sebagai bagian dari
ICAAP stress testing atau lebih sering ketika
timbul kejadian peristiwa atau kejadian yang
memiliki dampak negatif yang signifikan
terhadap portofolio kredit Bank.

The Bank carries out credit stress testing at
least annually as part of the ICAAP stress
testing or more frequently when an event
occurs or events that have a significant
negative impact on the Bank's credit portfolio.

Terkait dengan dampak dari portfolio COVID19, Bank telah melakukan Thematic stress test
kredit untuk menilai dampak COVID-19
terhadap kualitas portfolio kredit, peningkatan
kerugian kredit dan kecukupan permodalan.

Regarding the impact of the COVID-19
pandemic, the Bank has conducted a Thematic
credit stress test to assess the impact of
COVID-19 on the quality of the credit portfolio,
increased credit losses and capital adequacy.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Maximum exposure to credit risk

Tabel berikut menyajikan eksposur maksimum
risiko kredit Bank atas instrumen keuangan
pada laporan posisi keuangan dan rekening
administratif tanpa memperhitungkan agunan
kredit atau jaminan kredit lainnya pada tanggal
30 September 2020, 31 Desember 2019 dan
2018.

The following table presents the Bank’s
maximum exposure to credit risk of financial
instruments in the statements of financial
position and administrative accounts without
taking into account of any collateral held or
other credit enhancements as of 30 September
2020, 31 December 2019 and 2018.
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40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)
a.

40. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Kredit (lanjutan)

a.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit
(lanjutan)
30 September/
September 2020

Credit risk (continued)
Maximum exposure to credit risk (continued)

31 Desember/December
2019
2018

Laporan posisi keuangan
16,647
7,370

37,434
602

37,425
2,800

317,142
104,122

239,972
19,448

65,190
32,013

273,534

637,765

-

Statements of financial position
Current accounts with
Bank Indonesia
Current accounts with other banks
Placements with Bank
Indonesia and other banks
Securities
Securities bought under resale
agreements
(reverse repo)

575,447

251,671

383,761

Loans - net

6,183
6,629

1,089
518

1,572
251

Accrued interest
Other assets

1,307,074

1,188,499

523,012

Giro pada Bank Indonesia
Giro pada bank lain
Penempatan pada Bank
Indonesia dan bank lain
Efek-efek
Efek-efek yang dibeli dengan
janji dijual kembali
(reverse repo)
Kredit yang diberikan
- neto
Bunga yang
masih akan diterima
Aset lain-lain

Komitmen dan kontijensi
Fasilitas kredit kepada
nasabah yang belum
digunakan -committed
Garansi yang diterbitkan

Commitment and contingencies
250
-

1,796
-

1,233
1,047

250

1,796

2,280

1,307,324

1,190,295

525,292

Unused loan
facility - committed
Guarantees issued

Analisis risiko konsentrasi kredit

Concentration of credit risk analysis

Risiko konsentrasi kredit timbul ketika sejumlah
nasabah bergerak dalam aktivitas usaha yang
sejenis atau memiliki kegiatan usaha dalam
wilayah geografis yang sama, atau memiliki
karakteristik yang sejenis.

Concentrations of credit risk arise when a
number of customers are engaged in similar
business activities or activities within the same
geographic region, or when they have similar
characteristics.

Bank mendorong adanya diversifikasi dari
portofolio kreditnya pada berbagai wilayah
geografis, sektor industri, produk kredit,
individual obligor, mencerminkan profil risiko
yang seimbang dan sehat, dan untuk fokus
pada upaya pemasaran terhadap industri dan
nasabah yang potensial untuk meminimalisir
risiko kredit.

The Bank encourages the diversification of its
credit portfolio among a variety of geographic
areas, industries, credit products, individual
obligors, reflecting a well-balanced and healthy
risk profile, and to focus marketing efforts
toward potential industries and customers in
order to minimize the credit risk.

Diversifikasi portofolio kredit didasarkan
rencana strategi bank, sektor target, kondisi
ekonomi saat ini, kebijakan pemerintah, sumber
pendanaan, dan proyeksi pertumbuhan.

Credit portfolio diversification is based on the
bank's strategic plan, target sectors, current
economic conditions, government policies,
funding sources, and growth projections.
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40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)
a.

40. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Kredit (lanjutan)

a.

Credit risk (continued)

Analisis risiko konsentrasi kredit (lanjutan)

Concentration
(continued)

Tabel berikut ini menggambarkan rincian
eksposur kredit Bank yang dikategorikan
berdasarkan sektor industri.

The following table breaks down the Bank’s
credit exposure as categorised by the industry
sectors.

of

31 September/September 2020
Pemerintah,
entitas milik
negara dan Bank
Indonesia/
Bank dan lembaga
Government, state
keuangan/
owned entity and Bank and financial
Perorangan/
Bank Indonesia
institution
Individual

Korporasi/
Corporate

credit

risk

analysis

Jumlah/
Total

Aset
Giro pada Bank Indonesia

-

16,647

-

-

16,647

Giro pada bank lain

-

-

7,370

-

7,370

-

195,142
104,122

122,000
-

-

317,142
104,122

113,177

273,534
-

310,160

195,561

273,534
618,898

Assets
Current accounts with
Bank Indonesia
Current accounts with
other banks
Placement with
Bank Indonesia
and other banks
Securities
Securities bought under
resale agreement
Loans

1,184
6,629

-

3,130
-

1,869
-

6,183
6,629

Accrued interest
Other assets

120,990

589,445

442,660

197,430

1,350,525

Penempatan pada Bank
Indonesia dan bank lain
Efek-efek
Efek-efek yang dibeli dengan
janji dijual kembali
Kredit yang diberikan
Bunga yang
masih akan diterima
Aset lain-lain

Dikurangi:
Cadangan kerugian
penurunan nilai

(43,451)

Jumlah

1,307,074

Total
Commitment and
contingencies

Komitmen dan kontijensi
Fasilitas kredit kepada
nasabah yang belum
digunakan – committed
Garansi yang diberikan

Aset

Less:
Allowance for
impairment loses

250
-

-

-

-

250
-

250

-

-

-

250

31 Desember/December 2019
Pemerintah,
entitas milik
negara dan Bank
Indonesia/
Bank dan lembaga
Government, state
keuangan/
owned entity and Bank and financial
Perorangan/
Bank Indonesia
institution
Individual

Korporasi/
Corporate

Jumlah/
Total

Unused loan
facility - committed
Guarantees issued

Giro pada Bank Indonesia

-

37,434

-

-

37,434

Giro pada bank lain

-

-

602

-

602

-

239,972
19,448

-

-

239,972
19,448

145,835

637,765
-

30,162

108,798

637,765
284,795

Assets
Current accounts with
Bank Indonesia
Current accounts with
other banks
Placement with
BankIndonesia
and other banks
Securities
Securities bought under
resale agreement
Loans-net

498
518

-

142
-

449
-

1,089
518

Accrued interest
Other assets

146,851

934,619

30,906

109,247

1,221,623

Penempatan pada Bank
Indonesia dan bank lain
Efek-efek
Efek-efek yang dibeli dengan
janji dijual kembali
Kredit yang diberikan
Bunga yang
masih akan diterima
Aset lain-lain

Dikurangi:
Cadangan kerugian
penurunan nilai

(33,124)

Jumlah
Komitmen dan kontijensi
Fasilitas kredit kepada
nasabah yang belum
digunakan – committed
Garansi yang diberikan

1,188,499

Less:
Allowance for
impairment loses
Total
Commitment and
contingencies

1,795
-

-

-

1
-

1,796
-

1,795

-

-

1

1,796
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40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)
a.

40. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Kredit (lanjutan)

a.

Analisis risiko konsentrasi kredit (lanjutan)

Aset

Credit risk (continued)
Concentration
(continued)

of

31 Desember/December 2018
Pemerintah,
entitas milik
negara dan Bank
Indonesia/
Bank dan lembaga
Government, state
keuangan/
owned entity and Bank and financial
Perorangan/
Bank Indonesia
institution
Individual

Korporasi/
Corporate

credit

risk

Jumlah/
Total

analysis

Giro pada Bank Indonesia

-

37,425

-

-

37,425

Giro pada bank lain

-

-

2,800

-

2,800

198,083

65,190
32,013
-

57,825

136,947

65,190
32,013
392,855

Assets
Current accounts with
Bank Indonesia
Current accounts with
other banks
Placement with
Bank Indonesia
and other banks
Securities
Loans-net

704
251

-

212
-

656
-

1,572
251

Accrued interest
Other assets

199,038

134,628

60,837

137,603

532,106

Penempatan pada Bank
Indonesia dan bank lain
Efek-efek
Kredit yang diberikan
Bunga yang
masih akan diterima
Aset lain-lain

Dikurangi:
Cadangan kerugian
penurunan nilai

(9,094)

Jumlah
Komitmen dan kontijensi
Fasilitas kredit kepada
nasabah yang belum
digunakan – committed
Garansi yang diberikan

523,012

Less:
Allowance for
impairment loses
Total
Commitment and
contingencies

1,232
1,047

-

-

1
-

1,233
1,047

2,279

-

-

1

2,280

Unused loan
facility - committed
Guarantees issued

Kualitas kredit dari aset keuangan

Credit quality of financial assets

Pada tanggal 30 September 2020, 31
Desember 2019 dan 2018, eksposur risiko
kredit atas aset keuangan diklasifikasikan
sebagai berikut:

As of 30 September 2020, 31 December 2019
and 2018, credit risk exposure relating to
financial assets is classified as follows:

Belum jatuh
tempo atau
tidak mengalami
penurunan nilai/
Neither past
due nor
Impaired
Giro pada Bank Indonesia
Giro pada bank lain
Penempatan pada Bank
Indonesia dan bank lain
Efek-efek
Efek-efek yang dibeli dengan
janji dijual kembali
Kredit yang diberikan
Bunga yang
masih akan diterima
Aset lain-lain
Jumlah

30 September/September 2020
Telah jatuh
tempo
tetapi tidak
mengalami
penurunannilai/
Mengalami
Past due but
penurunan nilai/
not impaired
Impaired

Jumlah/
Total

7,370

-

-

7,370

317,142
104,122

-

-

317,142
104,122

273,534
608,830

7,857

2,211

273,534
618,898

Current accounts with
Bank Indonesia
Current accounts with
other banks
Placements with Bank Indonesia
and other banks
Securities
Securities bought under
resale agreement
Loans

6,061
6,629

122
-

-

6,183
6,629

Accrued interest
Other assets

1,340,335

7,979

2,211

1,350,525

16,647

-

-

Dikurangi:
Cadangan kerugian
penurunan nilai

16,647

(43,451)

Jumlah-bersih

1,307,074
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40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)
a.

40. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Kredit (lanjutan)

a.

Credit risk (continued)

Kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)
Belum jatuh
tempo atau
tidak mengalami
penurunan nilai/
Neither past
due nor
Impaired
Giro pada Bank Indonesia
Giro pada bank lain
Penempatan pada Bank
Indonesia dan bank lain
Efek-efek
Efek-efek yang dibeli dengan
janji dijual kembali
Kredit yang diberikan
Bunga yang
masih akan diterima
Aset lain-lain
Jumlah

Credit quality of financial assets (continued)

31 Desember/December 2019
Telah jatuh
tempo
tetapi tidak
mengalami
penurunannilai/
Mengalami
Past due but
penurunan nilai/
not impaired
Impaired

Jumlah/
Total

602

-

-

602

239,972
19,448

-

-

239,972
19,448

637,765
271,693

7,284

5,818

637,765
284,795

Current accounts with
Bank Indonesia
Current accounts with
other banks
Placements with Bank Indonesia
and other banks
Securities
Securities bought under
resale agreement
Loans

986
518

103
-

-

1,089
518

Accrued interest
Other assets

1,208,418

7,387

5,818

1,221,623

37,434

-

-

37,434

Dikurangi:
Cadangan kerugian
penurunan nilai

(33,124)

Jumlah-bersih

1,188,499
Belum jatuh
tempo atau
tidak mengalami
penurunan nilai/
Neither past
due nor
Impaired

Giro pada Bank Indonesia
Giro pada bank lain
Penempatan pada Bank
Indonesia dan bank lain
Efek-efek
Efek-efek yang dibeli dengan
janji dijual kembali
Kredit yang diberikan
Bunga yang
masih akan diterima
Aset lain-lain
Jumlah

31 Desember/December 2018
Telah jatuh
tempo
tetapi tidak
mengalami
penurunannilai/
Mengalami
Past due but
penurunan nilai/
not impaired
Impaired

Total-net

Jumlah/
Total

37,425

-

-

37,425

2,800

-

-

2,800

65,190
32,013

-

-

65,190
32,013

328,180

40,491

24,184

392,855

Current accounts with
Bank Indonesia
Current accounts with
other banks
Placements with Bank Indonesia
and other banks
Securities
Securities bought under
resale agreement
Loans

1,143
251

429
-

-

1,572
251

Accrued interest
Other assets

467,002

40,920

24,184

532,106

Dikurangi:
Cadangan kerugian
penurunan nilai

Total
Less:
Allowance for
impairment losses

(9,094)

Jumlah-bersih

523,012

Analisis umur kredit yang diberikan yang telah
jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan
nilai pada tanggal 30 September 2020, 31
Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai
berikut:
Modal kerja/
Working
capital
1 - 30 hari
31 - 60 hari
61 - 90 hari

Total
Less:
Allowance for
impairment losses

Total-net

An aging analysis of loans that are ‘past due
but not impaired’ on 30 September 2020, 31
December 2019 and 2018 are set out below:

30 September/September 2020
Investasi/
Investment

Konsumsi/
Consumer

Jumlah/
Total

3,795
423
-

-

3,131
508
-

6,926
931
-

4,218

-

3,639

7,857
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40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)
a.

40. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Kredit (lanjutan)

a.
Modal kerja/
Working
capital

1 - 30 hari
31 - 60 hari
61 - 90 hari

31 Desember/December2019
Investasi/
Investment

Konsumsi/
Consumer

Jumlah/
Total

6,942
-

-

342

6,942
342

6,942

-

342

7,284

Modal kerja/
Working
capital
1 - 30 hari
31 - 60 hari
61 - 90 hari

Credit risk (continued)

1 - 30 days
31 - 60 days
61 - 90 days

31 Desember/December2018
Investasi/
Investment

Konsumsi/
Consumer

Jumlah/
Total

5,545
12,661
17,562

1,233
-

779
2,414
297

6,324
16,308
17,859

35,768

1,233

3,490

40,491

Pada tanggal 30 September 2020, 31
Desember 2019 dan 2018, rincian kualitas
kredit yang diberikan yang belum jatuh tempo
atau tidak mengalami penurunan nilai adalah
sebagai berikut:

1 - 30 days
31 - 60 days
61 - 90 days

The credit quality of loans that are ‘neither past
due nor impaired’ as at 30 September 2020, 31
December 2019 and 2018 are as follows:

30 September/September 2020
Belum jatuh
tempo dan
tidak
menunggak/
Neither past
due nor in
arrears
Modal kerja
Investasi
Konsumsi

Belum jatuh
tempo tetapi
fasilitas lain
terdapat
tunggakan/
Not past due
but other
facilities are in
arrears

Jumlah/
Total

478,051
12,487
110,592

7,697
3

485,748
12,487
110,595

601,130

7,700

608,830

Working capital
Investment
Consumer

31 Desember/December 2019
Belum jatuh
tempo dan
tidak
menunggak/
Neither past
due nor in
arrears
Modal kerja
Investasi
Konsumsi

Belum jatuh
tempo tetapi
fasilitas lain
terdapat
tunggakan/
Not past due
but other
facilities are in
arrears

Jumlah/
Total

239,803
18,892
9,928

3,070
-

242,873
18,892
9,928

268,623

3,070

271,693
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Working capital
Investment
Consumer

PT BANK JAGO Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK ARTOS INDONESIA Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2020, 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 30 SEPTEMBER 2020, 31 DECEMBER 2019 AND 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020 DAN 2019
30 SEPTEMBER 2020 AND 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)
40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)
a.

40. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Kredit (lanjutan)

a.

Credit risk (continued)

31 Desember/December 2018
Belum jatuh
tempo dan
tidak
menunggak/
Neither past
due nor in
arrears
Modal kerja
Investasi
Konsumsi

Belum jatuh
tempo tetapi
fasilitas lain
terdapat
tunggakan/
Not past due
but other
facilities are in
arrears

Jumlah/
Total

271,163
26,645
26,899

3,472
1

274,635
26,645
26,900

324,707

3,473

328,180

Working capital
Investment
Consumer

Penjelasan pembagian kualitas kredit kredit
yang diberikan yang belum jatuh tempo atau
tidak mengalami penurunan nilai adalah:

Details for credit quality of loans that are
“neither past due nor impaired” are as follow:

-

-

Belum jatuh tempo dan tidak

menunggak

Aset seluruhnya dipastikan akan diterima
kembali karena belum jatuh tempo dan
tidak menunggak pada tanggal pelaporan,
sehingga tidak terdapat pertimbangan yang
menjadi perhatian Bank;
-

Belum jatuh tempo tetapi fasilitas lain
terdapat tunggakan
Ada
pertimbangan
terkait
dengan
kemampuan
counterparty
dalam
melakukan pembayaran pada saat jatuh
tempo dikarenakan ada fasilitas lainnya
yang telah menunggak. Dalam hal ini
counterparty
diharapkan
dapat
menyelesaikan seluruh pokok dan bunga
atas fasilitas lain yang menunggak.

Neither past due nor in arrears
There is a high likelihood of the assets
being fully recovered since the asset has
not past due and not in arrears at reporting
date, therefore, there is no concern from
the Bank;

-

Not past due but other facilities are in
arrears
There is concern over the counterparty’s
ability to make payments when due since
there is other overdue facilities. In this
case, counterparty expected to settle all
the outstanding amounts of principal and
interests which in arrears.
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PT BANK JAGO Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK ARTOS INDONESIA Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2020, 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 30 SEPTEMBER 2020, 31 DECEMBER 2019 AND 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
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31 DESEMBER 2019 DAN 2018
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)
40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)
b.

40. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Pasar

b.

Market risk

Risiko pasar adalah Risiko pada posisi neraca
dan rekening administratif, termasuk transaksi
derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan
dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan
harga option.

Market risk is the risk on the balance sheet and
administrative account positions, including
derivative transactions, due to overall changes
in market conditions, including the risk of
changes in option prices.

Yang dimaksud dengan faktor pasar adalah
nilai tukar, suku bunga, harga saham dan harga
komoditas.

What is meant by market factor is the exchange
rate, interest rates, stock prices and commodity
prices.

Tujuan dari pengelolaan risiko pasar adalah
untuk mengelola dan mengawasi eksposur
risiko pasar dengan menggunakan parameterparameter yang dapat diterima dan pada saat
yang sama dapat mengoptimalkan pendapatan.

The objective of market risk management is to
manage and monitor market risk exposures
using acceptable parameters and at the same
time optimize revenue.

Risiko pasar dapat terjadi pada banking book
maupun trading book. Pada trading book,
dampak risiko pasar langsung mempengaruhi
rugi laba. Sedang pada banking book dampak
risiko
pasar
secara
tidak
langsung
mempengaruhi perolehan NII (net interest
income), nilai ekonomis dan modal.

Market risk may occur in the banking book or
the trading book. In the trading book, the impact
of market risk directly affects the income
statement. Meanwhile in the banking book
impact of indirectly market risk affect the NII
(net interest income), economic value and
capital.

Proses
pengukuran
dilakukan
dengan
menghitung beban risiko spesifik dan beban
risiko umum.
Risiko pasar adalah Risiko pada posisi neraca
dan rekening administratif, termasuk transaksi
derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan
dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan
harga option.

The measuring process is done by calculating
the load-specific risk and general risk burden.

Risiko tingkat suku bunga

Interest rate risk

Risiko suku bunga adalah potensi kerugian
yang timbul akibat pergerakan suku bunga di
pasar yang berlawanan dengan posisi atau
transaksi Bank yang mengandung risiko suku
bunga.

Interest rate risk is the probability loss that may
occur from adverse movement in market
interest rates compared to the Bank’s position
or transaction.

Market risk is the risk on the balance sheet and
administrative account positions, including
derivative transactions, due to overall changes
in market conditions, including the risk of
changes in option prices.
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30 SEPTEMBER 2020, 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 30 SEPTEMBER 2020, 31 DECEMBER 2019 AND 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020 DAN 2019
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(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)
40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)
b.

40. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Pasar (lanjutan)

b.

Market risk (continued)

Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Interest rate risk (continued)

Tabel di bawah ini menyajikan portofolio Bank
pada nilai tercatatnya, yang dikelompokkan
menurut mana yang lebih awal antara tanggal
repricing atau tanggal jatuh tempo kontraktual:

The table below summarizes the Bank’s
portfolios at carrying amounts, categorized by
the earlier of contractual repricing or contractual
maturity dates:

Kurang
dari
3 bulan/
Less
than
3 months

Suku bunga variabel/
Variable interest rate

3 - 12
bulan/
months

1-2
tahun/
years

30 September/September 2020
Lebih
dari
2 tahun/
More
than
2 years

Suku bunga tetap/
Fixed interest rate

Kurang
dari
3 bulan/
Less
than
3 months

3 - 12
bulan/
months

Lebih
dari
2 tahun/
More
than
2 years

1-2
tahun/
years

Tidak
dikenakan
bunga/
Noninterest
bearing

Jumlah/
Total

ASET

ASSETS

Kas

-

-

-

-

-

-

-

-

15,756

Giro pada Bank Indonesia

-

-

-

-

-

-

-

-

16,647

Giro pada bank lain
Penempatan pada Bank
Indonesia dan bank lain
Efek-efek
Efek-efek yang dibeli dengan
janji dijual kembali
Kredit yang diberikan
Aset lain-lain

-

-

-

-

7,370

-

-

-

-

-

-

-

-

317,142
-

-

-

104,122

-

-

-

-

-

273,534
544,429
-

54,833
-

4,610
-

15,026
-

6,629

-

-

-

1,142,475

54,833

4,610

119,148

39,032

Jumlah aset
LIABILITAS
Liabilitas segera
Simpanan
Simpanan dari bank lain

-

-

-

-

376,272
1,874

Jumlah liabilitas

-

-

-

-

378,146

6,670

-

-

-

764,329

48,163

4,610

Bersih

Kurang
dari
3 bulan/
Less
than
3 months

Suku bunga variabel/
Variable interest rate

3 - 12
bulan/
months

1-2
tahun/
years

6,670
-

-

15,756

Cash
Current account
with Bank Indonesia
Current account
7,370
with other bank
Placements with Bank
317,142 Indonesia and other banks
104,122
Securities
Securities bought under
273,534
resale agreements
618,898
Loans
6,629
Other assets
16,647

1,360,098

Total assets

3,533
-

3,533
382,942
1,874

LIABILITIES
Liabilities due immediately
Deposits
Deposits from other banks

-

3,533

388,349

Total liabilities

119,148

35,499

971,749

Net

-

31 Desember/December 2019
Lebih
dari
2 tahun/
More
than
2 years

Suku bunga tetap/
Fixed interest rate

Kurang
dari
3 bulan/
Less
than
3 months

3 - 12
bulan/
months

Lebih
dari
2 tahun/
More
than
2 years

1-2
tahun/
years

Tidak
dikenakan
bunga/
Noninterest
bearing

Jumlah/
Total

ASET

ASSETS

Kas

-

-

-

-

-

-

-

-

25,486

Giro pada Bank Indonesia

-

-

-

-

-

-

-

-

37,434

Giro pada bank lain
Penempatan pada Bank
Indonesia dan bank lain
Efek-efek
Efek-efek yang dibeli dengan
Janji dijual kembali
Kredit yang diberikan
Aset lain-lain
Jumlah aset

-

-

-

-

602

-

-

-

-

-

-

-

-

239,972
19,448

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

637,765
107,905
-

81,791
-

37,764
-

57,335
-

518

-

-

-

-

1,005,692

81,791

37,764

57,335

63,438

LIABILITAS
Liabilitas segera
Simpanan
Simpanan dari bank lain

-

-

-

-

591,875
27,926

Jumlah liabilitas

-

-

-

-

619,801

7,209

-

Bersih

-

-

-

-

385,891

74,582

37,764

7,209
-

-
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25,486

Cash
Current account
with Bank Indonesia
Current account
602
with other bank
Placements with Bank
239,972 Indonesia and other banks
19,448
Securities
Securities bought under
637,765
resale agreements
284,795
Loans
518
Other assets
37,434

1,246,020

Total assets

2,362
-

2,362
599,084
27,926

LIABILITIES
Liabilities due immediately
Deposits
Deposits from other banks

-

2,362

629,372

Total liabilities

57,335

61,076

616,648

Net

-

PT BANK JAGO Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK ARTOS INDONESIA Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2020, 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 30 SEPTEMBER 2020, 31 DECEMBER 2019 AND 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020 DAN 2019
30 SEPTEMBER 2020 AND 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)
40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)
b.

40. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Pasar (lanjutan)

b.

Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Kurang
dari
3 bulan/
Less
than
3 months

Suku bunga variabel/
Variable interest rate

3 - 12
bulan/
months

1-2
tahun/
years

Market risk (continued)
Interest rate risk (continued)

31 Desember/December 2018
Lebih
dari
2 tahun/
More
than
2 years

Suku bunga tetap/
Fixed interest rate

Kurang
dari
3 bulan/
Less
than
3 months

3 - 12
bulan/
months

Lebih
dari
2 tahun/
More
than
2 years

1-2
tahun/
years

Tidak
dikenakan
bunga/
Noninterest
bearing

Jumlah/
Total

ASET

c.

ASSETS

Kas

-

-

-

-

-

-

-

-

20,478

Giro pada Bank Indonesia

-

-

-

-

-

-

-

-

37,425

Giro pada bank lain
Penempatan pada Bank
Indonesia dan bank lain
Efek-efek
Kredit yang diberikan
Aset lain-lain

-

-

-

-

2,800

-

-

-

-

-

-

-

-

65,190
32,013
70,142
-

133,469
-

40,264
-

148,980
-

251

Jumlah aset

-

-

-

-

170,145

133,469

40,264

148,980

58,154

LIABILITAS
Liabilitas segera
Simpanan
Simpanan dari bank lain

-

-

-

-

Jumlah liabilitas

-

-

-

-

532,130

Bersih

-

-

-

-

(361,985)

507,955
24,175

Risiko Likuiditas

3,983
-

-

-

20,478

Cash
Current account
with Bank Indonesia
Current account
2,800
with other bank
Placements with Bank
65,190 Indonesia and other banks
32,013
Securities
392,855
Loans
Other assets
251
37,425

551,012

Total assets

2,197
-

2,197
511,938
24,175

LIABILITIES
Liabilities due immediately
Deposits
Deposits from other banks

3,983

-

-

2,197

538,310

Total liabilities

129,486

40,264

148,980

55,957

12,702

Net

c.

Liquidity risk

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

Liquidity risk is the risk due to the inability of the
Bank to meet its maturing obligations and
funding sources of cash flow and/or high-quality
liquid assets that can be pledged, without
disrupting the activities and financial condition
of the Bank.

Risiko likuiditas merupakan salah satu risiko
yang terpenting pada bank umum dan perlu
dikelola secara berkesinambungan.

Liquidity risk is one of the most important risks
for commercial banks and needs to be
managed on an ongoing basis

Risiko likuditas dapat melekat pada aktivitas
fungsional perkreditan (penyediaan dana),
aktivitas treasuri dan investasi dan kegiatan
hubungan koresponden dengan bank lain.

Liquidity risk can be attached to the functional
activities of credit (provision of funds), treasury
and investment activities and activities of
correspondent relationships with other banks.

Dalam pengelolaan likuiditas, bank harus
memastikan memiliki kecukupan likuiditas untuk
memenuhi penarikan yang terjadwal maupun
sebaliknya dalam kondisi normal begitu juga
sebaliknya. Untuk mengelola likuiditas, bank
melakukan proses identifikasi, pengukuran,
monitoring dan control.

In managing liquidity, the Bank has sufficient
liquidity to make sure to meet the scheduled
withdrawal or otherwise in a normal condition
and vice versa. To manage liquidity, the bank
do the identification. Measurement, monitoring
and control.

Komite Aset dan Liabilitas (ALCO) berperan
sebagai Komite manajemen senior tertinggi
untuk memonitor situasi likuiditas Bank.

The Asset and Liability Committee (ALCO) acts
as the highest senior management committee
to monitor the Bank's liquidity situation.

Bank mengelola risiko likuiditas melalui analisis
perbedaan jatuh tempo likuiditas dan rasiorasio likuiditas.

The Bank manages liquidity risk through
analysis of differences in liquidity maturity and
liquidity ratios.
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PT BANK JAGO Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK ARTOS INDONESIA Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2020, 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 30 SEPTEMBER 2020, 31 DECEMBER 2019 AND 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020 DAN 2019
30 SEPTEMBER 2020 AND 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)
40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)
c.

40. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

c.

Tabel di bawah ini menyajikan analisa jatuh
tempo aset dan liabilitas keuangan Bank pada
tanggal 30 September 2020, 31 Desember
2019 dan 2018 berdasarkan jangka waktu yang
tersisa sampai tanggal jatuh tempo kontrak.

Saldo/
Balance

s/d 1 bulan/
Up to 1
Month

Liquidity risk (continued)
The following table shows the analysis of
maturities of the Bank’s financial assets and
liabilities as of 30 September 2020, 31
December 2019 and 2018 based on remaining
terms to contractual maturity date.

30 September/September 2020
> 3 s/d
> 6 s/d
1 s/d
6 bulan/
12 bulan/
3 bulan/
>3-6
>6-12
>1-3 month
month
month

> 12 bulan/
>12 month

Aset keuangan
Kas

15,756

15,756

-

-

-

-

Giro pada Bank Indonesia

16,647

16,647

-

-

-

-

Giro pada bank lain
Penempatan pada Bank
Indonesia dan bank lain
Efek-efek
Efek-efek yang dibeli dengan
janji dijual kembali
Kredit yang diberikan yang
belum jatuh tempo
Kredit yang diberikan yang
sudah jatuh tempo
Bunga yang masih akan
diterima
Aset lain-lain
Total
Liabilitas keuangan
Liabilitas segera
Simpanan
Giro
Tabungan
Deposito berjangka
Simpanan dari bank lain
Bunga yang masih
harus dibayar

7,370

7,370

-

-

-

-

317,142
104,122

317,142
-

-

-

-

104,122

273,534

244,879

28,655

-

-

-

Financial asset
Cash
Current accounts with
Bank Indonesia
Current accounts with
other banks
Placements with Bank
Indonesia and other banks
Securities
Securities bought under
resale agreements

613,981

401,384

138,128

13,552

41,281

19,636

Loans undue

4,917

4,917

-

-

-

-

Loans due

6,183
6,629

2,099
6,629

3,527
-

369
-

77
-

111
-

Accrued interest
Other assets

1,366,281

1,016,823

170,310

13,921

41,358

123,869

Total

3,533

3,533

-

-

-

-

40,003
47,093
295,846
1,874

40,003
47,093
265,038
1,874

24,138
-

956
-

5,714
-

-

Financial liabilities
Liabilities due immediately
Deposits
Current accounts
Savings
Time deposits
Deposits from other banks

691

691

-

-

-

-

Accrued interest expense

Total

389,040

358,232

24,138

956

5,714

-

Total

Perbedaan jatuh tempo

977,241

657,591

146,172

12,965

35,544

123,869

Maturity gap

Saldo/
Balance

31 Desember/December 2019
> 3 s/d
s/d 1 bulan/
1 s/d
6 bulan/
Up to 1
3 bulan/
>3-6
Month
>1-3 month
month

> 6 s/d
12 bulan/
>6-12
month

> 12 bulan/
>12 month

Aset keuangan
Kas

25,486

25,486

-

-

-

-

Giro pada Bank Indonesia

37,434

37,434

-

-

-

-

602

602

-

-

-

-

239,972
19,448

239,972
-

-

19,448

-

-

Giro pada bank lain
Penempatan pada Bank
Indonesia dan bank lain
Efek-efek
Efek-efek yang dibeli dengan
janji dijual kembali
Kredit yang diberikan yang
belum jatuh tempo
Kredit yang diberikan yang
sudah jatuh tempo
Bunga yang masih akan
diterima
Aset lain-lain
Total

637,765

628,482

9,283

-

-

-

Financial asset
Cash
Current accounts with
Bank Indonesia
Current accounts with
other banks
Placements with Bank
Indonesia and other banks
Securities
Securities bought under
resale agreements

283,080

8,338

97,852

59,681

22,110

95,099

Loans undue

1,715

1,715

-

-

-

-

Loans due

1,089
518

24
518

339
-

168
-

117
-

441
-

Accrued interest
Other assets

1,247,109

942,571

107,474

79,297

22,227

95,540

Total
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2020, 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 30 SEPTEMBER 2020, 31 DECEMBER 2019 AND 2018
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40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)
c.

40. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

c.

31 Desember/December 2019
> 3 s/d
s/d 1 bulan/
1 s/d
6 bulan/
Up to 1
3 bulan/
>3-6
Month
>1-3 month
month

Saldo/
Balance
Liabilitas keuangan
Liabilitas segera
Simpanan
Giro
Tabungan
Deposito berjangka
Simpanan dari bank lain
Bunga yang masih
harus dibayar

Liquidity risk (continued)
> 6 s/d
12 bulan/
>6-12
month

> 12 bulan/
>12 month

2,362

2,362

-

-

-

-

24,721
85,829
488,534
27,926

24,721
85,829
408,754
27,926

72,572
-

4,962
-

2,246
-

-

Financial liabilities
Liabilities due immediately
Desposits
Current accounts
Savings
Time deposits
Deposits from other banks

1,951

1,951

-

-

-

-

Accrued interest expense

Total

631,323

551,543

72,572

4,962

2,246

-

Total

Perbedaan jatuh tempo

615,786

391,028

34,902

74,335

19,981

95,540

Maturity gap

Aset keuangan
Kas
Giro pada Bank Indonesia
Giro pada bank lain
Penempatan pada Bank
Indonesia dan bank lain
Efek-efek
Efek-efek yang dibeli dengan
janji dijual kembali
Kredit yang diberikan yang
belum jatuh tempo
Kredit yang diberikan yang
sudah jatuh tempo
Bunga yang masih akan
diterima
Aset lain-lain
Total
Liabilitas keuangan
Liabilitas segera
Simpanan
Giro
Tabungan
Deposito berjangka
Simpanan dari bank lain
Bunga yang masih
harus dibayar
Total
Perbedaan jatuh tempo

31 Desember 2018/31 December 2018
> 3 s/d
> 6 s/d
1 s/d
6 bulan/
12 bulan/
3 bulan/
>3-6
>6-12
>1-3 month
month
month

s/d 1 bulan/
Up to 1
Month

Saldo/
Balance

> 12 bulan/
>12 month

20,478

20,478

-

-

-

-

37,425

37,425

-

-

-

-

2,800

2,800

-

-

-

-

65,190
32,013

65,190
-

-

24,507

7,506

-

-

-

-

-

-

-

Financial asset
Cash
Current accounts with
Bank Indonesia
Current accounts with
other banks
Placements with Bank
Indonesia and other banks
Securities
Securities bought under
resale agreements

384,404

5,401

56,290

79,945

53,524

189,244

Loans undue

8,451

8,451

-

-

-

-

Loans due

1,572
251

14
251

152
-

211
-

158
-

1,037
-

Accrued interest
Other assets

552,584

140,010

56,442

104,663

61,188

190,281

Total

2,197

2,197

-

-

-

-

33,321
58,676
419,941
24,175

33,321
58,676
364,360
24,175

51,598
-

3,558
-

425
-

-

Financial liabilities
Liabilities due immediately
Desposits
Current accounts
Savings
Time deposits
Deposits from other banks

1,742

1,742

-

-

-

-

Accrued interest expense

540,052

484,471

51,598

3,558

425

-

Total

12,532

(344,461)

4,844

101,105

60,763

190,281

Maturity gap
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40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)
c.

40. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

c.

Tabel berikut ini menyajikan informasi
mengenai perkiraan jatuh tempo dari liabilitas
keuangan sesuai arus kas kontraktual yang
tidak didiskontokan pada tanggal 30 September
2020, 31 Desember 2019 dan 2018.

Saldo/
Balance
Liabilitas keuangan
Liabilitas segera
Simpanan
Giro
Tabungan
Deposito berjangka
Simpanan dari bank lain
Bunga yang masih
harus dibayar
Total

Total

Total

30 September/September 2020
> 3 s/d
s/d 1 bulan/
1 s/d
12 bulan/
Up to 1
3 bulan/
>3-12
Month
>1-3 month
month

> 1 s/d
5 tahun/
>1-5
years

> 5 tahun/
>5 years

3,533

-

-

-

-

40,003
47,092
295,846
1,874

40,003
47,092
265,038
1,874

24,138
-

6,670
-

-

-

Financial liabilities
Liabilities due immediately
Deposits
Current accounts
Savings
Time deposits
Deposits from other banks

691

691

-

-

-

-

Accrued interest expense

389,039

358,231

24,138

6,670

-

-

Total

31 Desember/December 2019
> 3 s/d
s/d 1 bulan/
1 s/d
12 bulan/
Up to 1
3 bulan/
>3-12
Month
>1-3 month
month

> 1 s/d
5 tahun/
>1-5
years

> 5 tahun/
>5 years

2,362

2,362

-

-

-

-

24,721
85,829
488,534
27,926

24,721
85,829
408,754
27,926

72,572
-

7,208
-

-

-

Financial liabilities
Liabilities due immediately
Deposits
Current accounts
Savings
Time deposits
Deposits from other banks

1,951

1,951

-

-

-

-

Accrued interest expense

631,323

551,543

72,572

7,208

-

-

Total

Saldo/
Balance
Liabilitas keuangan
Liabilitas segera
Simpanan
Giro
Tabungan
Deposito berjangka
Simpanan dari bank lain
Bunga yang masih
harus dibayar

The tables below provide information about
maturities on contractual undiscounted cash
flows of financial liabilities on 30 September
2020, 31 December 2019 and 2018.

3,533

Saldo/
Balance
Liabilitas keuangan
Liabilitas segera
Simpanan
Giro
Tabungan
Deposito berjangka
Simpanan dari bank lain
Bunga yang masih
harus dibayar

Liquidity risk (continued)

31 Desember 2018/31 December 2018
> 3 s/d
> 1 s/d
s/d 1 bulan/
1 s/d
12 bulan/
5 tahun/
Up to 1
3 bulan/
>3-12
>1-5
Month
>1-3 month
month
years

> 5 tahun/
>5 years

2,197

2,197

-

-

-

-

33,321
58,676
419,941
24,175

33,321
58,676
364,360
24,175

51,598
-

3,983
-

-

-

Financial liabilities
Liabilities due immediately
Deposits
Current accounts
Savings
Time deposits
Deposits from other banks

1,742

1,742

-

-

-

-

Accrued interest expense

540,052

484,471

51,598

3,983

-

-

Total
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40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)
d.

40. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Operasional

d.

Operational risk

Risiko Operasional adalah risiko akibat
ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya
proses internal, kesalahan manusia, kegagalan
sistem, dan/atau adanya kejadian–kejadian
eksternal yang mempengaruhi operasional
Bank.

Operational risk is the risk due to the
inadequacy and/or failed internal processes,
human error, system failure, and/or the
occurrence of external events affecting the
operations of the Bank.

Tujuan
Bank
dalam
mengelola
risiko
operasional adalah untuk mencegah atau
meminimalisasi dampak dari risiko tersebut
yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan
dan merusak reputasi Bank.

The Bank's objective in managing operational
risk is to prevent or minimize the impact of
these risks which may result in financial losses
and damage the reputation of the Bank.

Risiko
operasional
dapat
menimbulkan
kerugian keuangan secara langsung maupun
tidak langsung dan menimbulkan potensi
kesempatan yang hilang untuk memperoleh
keuntungan.

Operational risk can lead to financial loss
directly or indirectly and cause potential lost
opportunities for gains.

Pendekatan Bank terhadap manajemen risiko
operasional adalah dengan menentukan
strategi
mitigasi
guna
memperoleh
keseimbangan yang optimal antara paparan
risiko operasional, efektivitas mekanisme
kontrol, dan pembuatan risk appetite sebagai
salah satu strategi bank dengan melakukan
implementasi yang konsisten atas kerangka
kerja Manajemen Risiko Operasional (“ORM”).

The Bank's approach to operational risk
management is to determine a mitigation
strategy in order to obtain an optimal balance
between operational risk exposure, control
mechanism effectiveness, and risk appetite
creation as one of the bank's strategies by
implementing consistent implementation of the
Operational Risk Management framework
(“ORM”).

Pelaksanaan kerangka kerja Manajemen Risiko
Operasional di Bank dilakukan dalam proses
ORM yang terpadu dan terdiri dari:
1. Identifikasi dan analisa risiko yang melekat
pada produk, jasa, sistem dan proses baru
maupun perubahannya, serta memastikan
adanya kecukupan kontrol preventif atas
seluruh proses yang dijalankan.
risiko
di
tingkat
unit
2. Pengukuran
operasional.
3. Pemantauan risiko melalui penyusunan
laporan secara berkala ke manajemen
untuk mengidentifikasi masalah yang
muncul terkait dengan adanya kelemahan
atau kegagalan didalam penerapan fungsi
kontrol.
4. Pengendalian risiko dilakukan diantaranya
dengan
memastikan
ketersediaan
kebijakan operasional dan kecukupan
kontrol pada seluruh prosedur operasional
untuk memitigasi risiko operasional,
termasuk memberikan penekanan kepada
pentingnya
kontrol
preventif
dan
mekanisme
pendeteksian
dini
atas
pemaparan risiko operasional.

The implementation of the Operational Risk
Management framework at the Bank is carried
out in an integrated ORM process consisting of:
1. Identification and analysis of risks inherent
in new and modified products, services,
systems and processes, as well as
ensuring the adequacy of preventive
controls over the entire process.
2. Measuring risk at the operational unit level.
3.

Risk monitoring through the preparation of
periodic reports to management to identify
problems that arise due to weaknesses or
failures in the implementation of the control
function.

4.

Risk control is carried out, among others,
by ensuring the availability of operational
policies and the adequacy of controls in all
operational
procedures
to
mitigate
operational risks, including emphasizing
the importance of preventive controls and
early detection mechanisms for operational
risk exposure.
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40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)
e.

40. RISK MANAGEMENT (continued)

Manajemen risiko permodalan

e.

Capital risk management

Tujuan manajemen permodalan Bank adalah
untuk mempertahankan posisi modal yang kuat
untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan
mempertahankan investor, deposan, pelanggan
dan kepercayaan pasar.

The Bank's capital management objectives is to
maintain a strong capital position to support
business growth and to sustain investor,
depositor, customer and market confidence.

Dalam
pengelolaan
permodalan,
Bank
mempertimbangkan faktor-faktor seperti:

In managing its capital, the Bank considers
factors such as:

•
•
•

Pengembalian modal yang optimal pada
pemegang saham
Menjaga keseimbangan antara keuntungan
yang lebih tinggi dengan gearing ratio
keamanan yang diberikan oleh posisi
modal yang sehat.

•
•
•

Providing an optimal capital rate of return
to shareholders
Maintaining a balance between high return
and gearing ratio
Safety provided by a sound capital position

Bank diwajibkan untuk memenuhi persyaratan
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal (KPMM)
atau Capital Adequacy Ratio (CAR) yang
ditetapkan
Bank
Indonesia/OJK
yang
mempertimbangkan secara kuantitatif seperti
aset, kewajiban dan akun off balance sheet
tertentu, juga pertimbangan secara kualitatif
tentang komponen dan risiko tertimbang.

The Bank is required to meet the requirements
of Capital Adequacy Ratio (CAR) set by Bank
Indonesia/OJK, which considers quantitative as
assets, liabilities, and certain off-balance sheet
accounts, as well as qualitative considerations
about the components and the risk weighted.

Capital Adequacy Ratio (CAR) atau Rasio
Kewajiban
Penyediaan
Modal
Minimum
(KPMM) merupakan salah satu indikator untuk
mengetahui kesehatan dan permodalan bank.

Capital Adequacy Ratio (CAR) or KPMM is one
of the indicators to know the health and bank
capital.

Tabel dibawah ini menunjukkan modal dan
rasio kecukupan modal (CAR) untuk tahun
yang berakhir pada tanggal 30 September
2020, 31 Desember 2019 dan 2018.

The table below shows the capital and capital
adequacy ratio (CAR) for the years ended 30
September 2020, 31 December 2019 and 2018.

Sesuai dengan POJK nomor 11/POJK.03/2016
tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban
Penyediaan Modal Minimum Bank Umum diatur
bahwa modal bank mínimum sebesar 10 % dari
ATMR. Tabel dibawah ini menunjukkan modal
dan rasio kecukupan modal (CAR) untuk
periode yang berakhir pada tanggal 30
September 2020, 31 Desember 2019 dan 2018.

In
accordance
with
POJK
number
11/POJK.03/2016 dated 29 January 2016
concerning the Minimum Capital Requirement
for Commercial Banks, it is stipulated that the
minimum bank capital is 10% of RWA. The
table below shows the capital and capital
adequacy ratio (CAR) for the periods ended 30
September 2020, 31 December 2019 and 2018.

30 September/
September 2020

31 Desember/December
2019
2018

Modal inti (Tier I)
Modal pelengkap (Tier II)

1,187,925
7,429

662,112
2,717

106,426
3,282

Core capital (Tier I)
Supplementary capital (Tier II)

Jumlah modal (Tier I dan Tier II)
Jumlah ATMR

1,195,354
801,062

664,829
448,363

109,708
589,155

Total capital (Tier I and Tier II)
Total ATMR

133.00%

148.28%

18.62%

132.07%

147.67%

18.06%

CAR
Percentage of core capital
to ATMR

KPMM
Jumlah modal inti
terhadap ATMR
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40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)
e.

40. RISK MANAGEMENT (continued)

Manajemen risiko permodalan (lanjutan)
Bank akan selalu memenuhi ketentuan Bank
Indonesia/OJK
termasuk
dalam
bidang
permodalan,
sehingga
apabila
terdapat
perubahan
ketentuan
dalam
perbankan
Indonesia, manajemen akan segera menyusun
perencanaan untuk memenuhi ketentuan
tersebut.
Bilamana Bank tidak memenuhi persyaratan
ratio kecukupan modal (CAR), maka Bank
Indonesia/OJK dapat mengambil tindakan yang
dapat mempengaruhi operasi bank.

41. JAMINAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
(LPS) TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN
BANK UMUM

e.

Capital risk management (continued)
The Bank always comply with Bank
Indonesia/OJK including in the area of capital,
so that if there is a change in the Indonesian
banking provisions, the management will soon
be planning to meet those conditions.
When the Bank does not meet the requirements
of capital adequacy ratio (CAR). Bank
Indonesia/OJK can take actions that may affect
the bank's operations.

41. GUARANTEE OF GOVERNMENT

Berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 2004
tanggal 22 September 2004 yang berlaku efektif
sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Republik Indonesia No. 3 tahun
2008 tanggal 13 Oktober 2008. Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS) dibentuk unuk menjamin Liabilitas
tertentu Bank-Bank umum berdasarkan program
penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai
jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria
tertentu yang berlaku.

Based on Law No. 24 year 2004 dated 22
September 2004, which became effective 22
September 2005, as amended by Government
Regulation in Lieu of Law of the Republic of
Indonesia No. 3 year 2008 dated 13 October 2008,
the Deposit Insurance Agency (LPS) was formed to
guarantee certain liabilities Banks generally based
on the applicable guarantee program, the amount of
the value of the guarantee is subject to change if
they meet certain criteria apply.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober
2008 mengenai Besarnya Nilai Simpanan yang
dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan, jumlah
simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan
sampai dengan Rp 2.000 untuk per nasabah per
Bank. Simpanan dijamin hanya jika suku bunga
yang sama dengan atau dibawah 5,25%, 6,25% dan
6,75% pada tanggal 30 September 2020, 31
Desember 2019 dan 2018.

Based on the Indonesian Government Regulation
No. 66 of 2008 dated 13 October 2008 regarding the
guaranteed amount of Public Savings Deposit
Insurance Agency, the amount of deposits is
guaranteed LPS deposits up to Rp 2,000 to per
customer per bank. Customer deposits are
guaranteed only if the interest rate is equal to or
below 5.25%, 6.25% and 6.75% at 30 September
2020, 31 December 2019 and 2018.

Pada
tahun
yang
berakhir
per
tanggal
30 September 2020, 31 Desember 2019 dan 2018,
Bank adalah peserta dari program penjaminan
tersebut.

For the years ended 30 September 2020,
31 December 2019 and 2018, the Bank is a
participant of the guarantee program.

42. PERKARA PERDATA

42. CIVIL CASE

Tidak terdapat perkara perdata yang dapat
menimbulkan tagihan/kewajiban kontinjen per
tanggal 30 September 2020.

There are no civil cases that causes contingent
liabilities as of 30 September 2020.
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43. REKONSILIASI
BERSIH

AKTIVITAS

PENDANAAN

43. NET FINANCING ACTIVITIES RECONCILIATION

Rekonsiliasi dari aktivitas pendanaan adalah sebagai
berikut:

31 December
2019/
31 December
2019
Liabilitas sewa

-

Perubahan
non-kas/
Non-cash
activity

Arus kas/
Cash flow
(2,669)

44. DAMPAK COVID-19

30
September
2020/
30
September
2020

74,437

71,768

Lease liabilities

44. IMPACT OF COVID-19

Dampak langsung dan tidak langsung atas
pandemik COVID-19 mempengaruhi perekonomian
global, pasar, dan pihak lawan maupun debitur dari
Bank. Manajemen telah melakukan langkah-langkah
untuk memitigasi dampak terhadap bisnis Bank
sebagai berikut:
• Memastikan penyaluran kredit yang diberikan
secara lebih selektif dengan menerapkan
prinsip kehati-hatian.
• Meningkatkan upaya pengawasan, pembinaan
dan penyelesaian kredit bermasalah.
• Menerapkan manajemen risiko likuiditas secara
optimum untuk menjaga posisi likuiditas Bank.
•

Reconciliation from financing activities are as
follows:

Melaksanakan Rencana Kelangsungan Bisnis
sesuai dengan pedoman OJK.

Direct and indirect effects of the COVID-19 outbreak
are impacting the global economy, markets, and the
counterparties and debtors of the Bank.
Management has taking actions to mitigate the
impacts on the Bank’s business as follow:
•

Ensure more selective lending by applying the
principle of prudence.

•

Increase efforts to supervise, develop and
resolve non-performing loans.
Implementing
optimum
liquidity
risk
management to maintain the Bank's liquidity
position.
Executed its Business Continuity Plan in line
with OJK guidelines.

•
•

Dampak jangka menengah dan panjang pada pasar
global dan industri perbankan di Indonesia belum
diketahui dan Bank melanjutkan bisnis seperti biasa
dengan kesadaran penuh terhadap kondisi pasar
dan terus memantau situasi dengan saksama.

The medium to longer term impacts on global
markets and the Indonesian banking industry are
not yet known, and the Bank continues business as
usual with the full awareness of the market condition
and monitor the situation closely.

Manajemen telah melakukan evaluasi dampak
pandemi COVID-19 terhadap perhitungan kerugian
kredit ekspektasian, antara lain penyesuaian
terhadap variabel ekonomi makro.

Management has evaluated the impact of the
COVID-19 pandemic on calculating expected credit
loss, including adjustments to macroeconomic
variables .

Dalam menilai kondisi masa depan, manajemen
telah mempertimbangkan berbagai informasi
relevan yang tersedia, termasuk kebijakan COVID19 yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk
mendukung dan mengurangi dampak penyebaran
COVID-19 terhadap perekonomian, dan mendorong
Bank untuk menunda atau merestrukturisasi
pinjaman.

In assessing future conditions, management has
considered various relevant information available,
including COVID-19 policies issued by the
government to support and mitigate the impact of
the spread of COVID-19 on the economy, and
encouragement for banks to defer or restructure
loans.
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
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30 SEPTEMBER 2020, 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 30 SEPTEMBER 2020, 31 DECEMBER 2019 AND 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
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31 DESEMBER 2019 DAN 2018
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

44. DAMPAK COVID-19 (lanjutan)

44. IMPACT OF COVID-19 (continued)

Dalam kondisi normal, penjadwalan ulang atau
restrukturisasi
pinjaman
akan
menunjukkan
peningkatan risiko kredit yang signifikan dan pindah
ke Stage 2. Namun, dalam kondisi saat ini dan
sejalan dengan panduan yang dikeluarkan oleh
Ikatan Akuntan Indonesia, manajemen telah
mempertimbangkan bahwa restrukturisasi atau
peristiwa mungkin tidak secara otomatis memicu
peningkatan risiko kredit yang signifikan jika
peminjam diharapkan untuk memulihkan dan
memenuhi kewajiban kontraktual mereka setelah
akhir periode restrukturisasi atau relaksasi.
45. DAMPAK PENERAPAN PSAK 71 DAN 73

45. IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF SFAS 71
AND 73

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 2d, Bank
telah menerapkan PSAK 71 dan 73 pada tanggal 1
Januari 2020, dampak atas transisi tersebut pada
laporan posisi keuangan 1 Januari 2020 adalah
sebagai berikut:

Catatan/
Notes

Under normal conditions, a rescheduling or
restructuring of a loan would indicate a significant
increase in credit risk and a move to Stage 2.
However, in the current condition and in line with
guidance issued by the Indonesia Institute of
Accountants, management have considered that
such a restructuring or event may not automatically
trigger a significant increase in credit risk if the
borrower would be expected to recover and fulfill
their contractual obligations after the end of the
restructuring or relaxation period.

Saldo
sebelum
penerapan
PSAK 71 & 73/
Balance
before
adoption of
SFAS 71 & 73

As described in Note 2d, the Bank has adopted
SFAS 71 and 73 as of 1 January 2020, the effect of
this transistion to SFAS 71 and 73 has had on these
statements as of 1 January 2020 are as follows:

Kerugian
kredit
ekspektasian/
Expected
credit losses

Saldo setelah
penerapan
PSAK 71 & 73/
Balance after
adoption of
SFAS 71 & 73

Sewa/
Leases

ASET

ASSET

Kas

3

25,486

-

-

25,846

Giro pada Bank Indonesia

4

37,434

-

-

37,434

Giro pada bank lain
Penempatan pada Bank Indonesia
dan bank lain
Efek-efek - neto
Efek-efek yang dibeli dengan
janji dijual kembali
(reverse repo)
Kredit yang diberikan - neto
Bunga yang masih akan diterima
Biaya dibayar dimuka
Aset tetap - neto
Aset takberwujud - neto
Agunan yang diambil alih - neto
Aset lainnya

5

602

-

-

602

6
7

239,972
19,448

-

-

239,972
19,448

8
9
13
14
10
11
12
15

637,765
251,671
1,089
1,519
69,359
171
34,295
2,246

(3,242)
-

1,321,057

(3,242)

JUMLAH ASET
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(367)
367
-

Cash

Current accounts with Bank

Indonesia

Current accounts with other

banks

Placement with Bank Indonesia

637,765
248,429
1,089
1,152
69,726
171
34,295
2,246

and other banks
Securities - net
Secutities purchase under
resale agreements
(reverse repo)
Loans - net
Accrued interest
Prepaid expenses
Fixed assests - net
Intangible assests - net
Forclosed assests - net
Other assets

1,317,815

TOTAL ASSETS

PT BANK JAGO Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK ARTOS INDONESIA Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2020, 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 30 SEPTEMBER 2020, 31 DECEMBER 2019 AND 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020 DAN 2019
30 SEPTEMBER 2020 AND 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)
45. DAMPAK
(lanjutan)

PENERAPAN

PSAK

73

45. IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF SFAS 71
AND 73 (continued)

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 2d, Bank
telah menerapkan PSAK 71 dan 73 pada tanggal 1
Januari 2020, dampak atas transisi tersebut pada
laporan posisi keuangan 1 Januari 2020 adalah
sebagai berikut: (lanjutan)

As described in Note 2d, the Bank has adopted
SFAS 71 and 73 as of 1 January 2020, the effect of
this transistion to SFAS 71 and 73 has had on these
financial statements as of 1 January 2020 are as
follows: (continued)

Catatan/
Notes

71

DAN

Saldo
sebelum
penerapan
PSAK 71 & 73/
Balance
before
adoption of
SFAS 71 & 73

Kerugian
kredit
ekspektasian/
Expected
credit losses

Saldo setelah
penerapan
PSAK 71 & 73/
Balance after
adoption of
SFAS 71 & 73

Sewa/
Leases

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITIES AND EQUITY

LIABILITAS
Liabilitas segera
Giro
Tabungan
Deposito berjangka
Simpanan dari bank lain
Utang pajak
Bunga yang masih harus dibayar
Liabilitas sewa
Liabilitas lainnya
Liabilitas imbalan kerja

LIABILITIES
16
17
18
19
20
21
22
23
24

JUMLAH LIABILITAS

2,362
24,721
85,829
488,534
27,926
967
1,951
6,164
1,424

-

-

2,362 Liabilities due immediately
24,721
Current account
85,829
Savings
488,534
Time deposits
27,926
Time deposits
967
Taxes payable
1,951 Accrued interest expense
Lease liabilities
6,164
Other liabilities
1,424 Employee benefit liabilities

639,878

-

-

639,878

TOTAL LIABILITIES

120,625
4,482
9,000
169
682,858

Issued and fully paid-up
capital
Share premium
Statutory reserves
Additional paid-in capital
Capital deposits fund

EKUITAS
Modal ditempatkan dan
disetor penuh
Agio saham
Cadangan umum
Tambahan modal disetor
Dana setoran modal
Cadangan nilai wajar bersih efek-efek yang diukur
pada nilai wajar melalui
penghasilan komprehensif
lain
Pengukuran kembali liabilitas
Imbalan kerja
Surplus revaluasi aset tetap
Saldo defisit
JUMLAH EKUITAS
JUMLAH LIABILITAS DAN
EKUITAS

EQUITIES
26

120,625
4,482
9,000
169
682,858

-

-

-

-

3,702

-

-

37,567

-

-

Net fair value reserve securities measured
fai value through
other comprehensive
income
Remeasurement of employee
3,702
beneift liabiities
Revaluation surplus of
37,567
fixed assets

(177,224)

(3,242)

-

180,466

Accumulated deficit

681,179

(3,242)

-

677,937

TOTAL EQUITY

1,321,057

(3,242)
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-

TOTAL LIABILITIES AND
1,317,815
EQUITY

PT BANK JAGO Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK ARTOS INDONESIA Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2020, 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 30 SEPTEMBER 2020, 31 DECEMBER 2019 AND 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020 DAN 2019
30 SEPTEMBER 2020 AND 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)
46. REKLASIFIKASI AKUN

46. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

Beberapa akun dalam informasi komparatif tanggal
31 Desember 2019 dan 2018 telah direklasifikasi agar
sesuai dengan penyajian laporan keuangan tanggal 30
September 2020.

Certain accounts in the comparative information as
of 31 December 2019 and 2018 have been
reclassified to conform with the presentation of the
financial statements as of 30 September 2020.

31 Desember/December 2019
Sebelum
Setelah
reklasifikasi/
reklasifikasi/
Reklasifikasi/
Before
After
reclassification Reclassification reclassification
Laporan Posisi Keuangan
Aset
Penempatan pada Bank
Indonesia dan bank lain
Efek-efek - neto
Efek-efek yang dibeli dengan
janji dijual kembali
(reverse repo)
Uang muka
Aset lain-lain
Ekuitas
Tambahan modal disetor
Dana setoran modal
Laporan Laba Rugi
Pendapatan operasional lainnya
Provisi dan komisi dibayar

896,677

239,972
(877,229)

239,972
19,448

813
1,941

637,765
(813)
305

637,765
2,246

683,027
-

(682,858)
682,858

169
682,858

(55)
55

5,355
-

5,410
(55)

Laporan Arus Kas
ARUS KAS DARI AKTIVITAS
OPERASI
Penurunan/(kenaikan) dalam aset operasi
Efek-efek yang dibeli dengan
janji dijual kembali
(reverse repo)
Uang muka
Aset lain-lain
ARUS KAS DARI AKTIVITAS
INVESTASI
Pembelian efek-efek
Penjualan aset tetap
Kas dan setara kas terdiri dari:
Penempatan pada Bank
Indonesia dan bank lain

813
18,585

(637,765)
(813)
985

(813,568)
745

812,546
(172)

-

174,781

Statements of Financial Position
Assets
Placement with Bank Indonesia
and other banks
Securities - net
Securities purchased under
resale agreements
(reverse repo)
Advances
Other assets
Equity
Additional paid in capital
Capital deposits fund
Statements of Profit or Loss
Advances
Provisions and commissions

Statement of Cash Flows
CASH FLOWS FROM
OPERATING ACTIVITIES
Decrease/(increase) in operating assets
Securities purchased under
resale agreements
(637,765)
(reverse repo)
Advances
19,570
Other assets
CASH FLOWS FROM
INVESTMENT ACTIVITIES
(1,022)
Purchases of securities
573 Proceeds from sale of fixed assets
Cash and cash equivalents
consists of:
Placement with Bank Indonesia
174,781
and other banks

30 September/September 2019
Sebelum
Setelah
reklasifikasi/
reklasifikasi/
Reklasifikasi/
Before
After
reclassification Reclassification reclassification
Laporan Laba Rugi
Pendapatan operasional lainnya
Provisi dan komisi dibayar
Laporan Arus Kas
ARUS KAS DARI AKTIVITAS
OPERASI
Penurunan/(kenaikan) dalam aset operasi
Uang muka
Aset lain-lain
ARUS KAS DARI AKTIVITAS
INVESTASI
Penjualan aset tetap

4,192
(38)

1,046
(8,201)
745

(38)
38

(1,046)
1,218
(172)
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4,154
-

Statements of Profit or Loss
Advances
Provisions and commissions

Statements of Cash Flows
CASH FLOWS FROM
OPERATING ACTIVITIES
Decrease/(increase) in operating assets
Advances
(6,983)
Other assets
CASH FLOWS FROM
INVESTMENT ACTIVITIES
573 Proceeds from sale of fixed assets

PT BANK JAGO Tbk
(DAHULU/FORMERLY PT BANK ARTOS INDONESIA Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
30 SEPTEMBER 2020, 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 30 SEPTEMBER 2020, 31 DECEMBER 2019 AND 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020 DAN 2019
30 SEPTEMBER 2020 AND 2019
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)
46. REKLASIFIKASI AKUN (lanjutan)

46. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS (continued)

Beberapa akun dalam informasi komparatif tanggal
31 Desember 2019 dan 2018 telah direklasifikasi agar
sesuai dengan penyajian laporan keuangan tanggal 30
September 2020. (lanjutan)

Certain accounts in the comparative information as
of 31 December 2019 and 2018 have been
reclassified to conform with the presentation of the
financial statements as of 30 September 2020.
(continued)

31 Desember/December 2018
Sebelum
Setelah
reklasifikasi/
reklasifikasi/
Reklasifikasi/
Before
After
reclassification Reclassification reclassification
Laporan Posisi Keuangan
Aset
Penempatan pada Bank
Indonesia dan bank lain
Efek-efek - neto
Uang muka
Aset lain-lain
Laporan Laba Rugi
Pendapatan operasional lainnya
Provisi dan komisi dibayar
Laporan Arus Kas
ARUS KAS DARI AKTIVITAS
OPERASI
Uang muka
Aset lain-lain
Pembayaran beban operasional
lainnya
ARUS KAS DARI AKTIVITAS
INVESTASI
Pembelian efek-efek
Pembelian aset tetap

97,203
48
20,320

65,190
(65,190)
(48)
48

65,190
32,013
20,368

Statements of Financial Position
Assets
Placement with Bank Indonesia
and other banks
Securities - net
Advances
Other assets

(47)
47

3,921
-

Statements of Profit or Loss
Advances
Provisions and commissions

3,968
(47)

588
(6,770)

(588)
588

(6,182)

(30,623)

(234)

(30,857)

77,608
(1,308)

Kas dan setara kas terdiri dari:
Penempatan pada Bank
Indonesia dan bank lain

-

65,190
234

142,798
(1,074)

65,190

65,190

Statement of Cash Flows
CASH FLOWS FROM
OPERATING ACTIVITIES
Advances
Other assets
Other operating expenses paid
CASH FLOWS FROM
INVESTMENT ACTIVITIES
Purchases of securities
Acquisition of fixed assets
Cash and cash equivalents
consists of:
Placement with Bank Indonesia
and other banks

47. STANDAR
AKUNTANSI
YANG
TELAH
DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

47. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE

Berikut ini ikhtisar PSAK yang telah disahkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan (“DSAK”) di
Indonesia, tetapi belum berlaku efektif untuk laporan
keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal
30 September 2020:

The following summarises the SFAS that are issued
by the Indonesian Accounting Standards Board
(“IASB”) but not yet effective for the financial
statements for period ended 30 September 2020:

PSAK yang berlaku sejak 1 Januari 2021 dan
penerapan dini diperkenankan:

SFAS that will become effective in 1 January 2021
and early implementation is permitted:

-

PSAK 112 “Akuntansi Wakaf”
Amandemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis"

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Bank
masih mengevaluasi dampak yang mungkin timbul
dari penerapan standar baru dan revisi tersebut
terhadap laporan keuangan.

-

SFAS 112 “Accounting for Endowments”
Amendment
to
SFAS
22
"Business
Combinations"

As at the authorisation date of this financial
statements, the Bank is still evaluating the potential
impact of these new and revised standards to the
financial statements.
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48. KELANGSUNGAN USAHA

48. GOING CONCERN

Laporan keuangan disusun dengan anggapan Bank
akan
melanjutkan
usahanya
secara
berkesinambungan dan tidak mencakup adanya
penyesuaian sebagai akibat adanya ketidakpastian
tentang kelangsungan usaha Bank. Bank memiliki
saldo defisit pada tanggal 30 September 2020
sebesar Rp 286.179 (2019: Rp 177.224 dan 2018:
Rp 67.442).

The financial statements have been prepared
assuming that the Bank will continue as a going
concern and do not include any adjustments as a
result from uncertainty concerning the Bank’s going
concern. The Bank has accumulated deficits as of
30 September 2020 amounting to Rp 286,179
(31 December 2019: Rp 177,224 and 2018:
Rp 67,442).

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Bank
memiliki saldo defisit masing-masing sebesar Rp
177.224 dan Rp 67.442 dengan total ekuitas
masing-masing sebesar Rp 681.179 dan Rp
115.560. Bank telah menerapkan langkah-langkah
untuk mengatasi hal ini antara lain, percepatan
pertumbuhan dan perbaikan kualitas kredit,
pengambilalihan saham Bank sebesar 51% oleh PT
Metamorfosis Ekosistem Indonesia dan Wealth
Track Technology Limited, serta melakukan
Penawaran Umum Terbatas untuk Penambahan
Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I
(“PMHMETD I”).

As of 31 December 2019 and 2018, the Bank has
an accumulated deficit amounted to Rp 177,224 and
Rp 67,442, respectively with total equity amounted
to Rp 681,179 and Rp 115,560, respectively. The
Bank has performed several steps to overcome the
concerns i.e. accelerate credit growth and
improvement of credit quality, acquisition on 51% of
the Bank’s share by PT Metamorfosis Ekosistem
Indonesia dan Wealth Track Technology Limited, as
well as perform Limited Public Offering to Increase
Share Capital through Pre-emptive Rights Issue I
(“PMHMETD I”).

Setelah menyelesaikan PMHMETD I, pada tanggal
30 September 2020, Bank memiliki total ekuitas
sebesar Rp 1.215.967, sehingga manajemen
berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya
yang memadai untuk melanjutkan kegiatan
usahanya dalam waktu mendatang yang dapat
diduga. Oleh karena itu, dasar kelangsungan usaha
tetap digunakan sebagai dasar penyusunan laporan
keuangan.

Following completion of PMHMETD I in 2020, as of
30 September the Bank has total equity amounted
to Rp 1,215,967, therefore management believes
that the Bank has adequate resources to continue in
operational existence for the foreseeable future.
Accordingly, Bank continues to adopt the going
concern basis in preparing the financial statements.

49. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

49. SUBSEQUENT EVENTS

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa tanggal 5 Oktober 2020 para pemegang
saham menyetujui:

Based on the Extraordinary General Meeting of
Shareholders on 5 October 2020 the shareholders
agreed:

1.

Penyesuaian Modal Dasar Bank atas Hasil
pelaksanaan Penambahan Modal dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu I (“PMHMETD
I”) dengan mengubah Pasal 4 Ayat 1 Anggaran
Dasar Bank mengenai modal dasar menjadi
sebesar Rp. 4.000.000 serta menyetujui
Perubahan dan Pernyataan Kembali Anggaran
Dasar Bank untuk menyesuaikan dengan
Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020.

1.

Adjustment of the Bank's Authorized Capital
from the Share Capital Increase through Preemptive Rights Issue I (“PMHMETD I”) by
amending Article 4 Paragraph 1 of the Bank's
Articles of Association regarding authorized
capital to be Rp 4,000,000 and approve the
Amendment and Restatement of the Bank's
Articles of Association to conform with OJK
Regulation No. 15/POJK.04/2020.

2.

Penambahan modal ditempatkan dan disetor
Bank dengan memberikan HMETD II untuk
mengeluarkan
sebanyak-banyaknya
3.000.000.000 lembar saham dengan nilai
nominal Rp100 (nilai penuh) per saham, yang
akan
dilaksanakan
setelah
diperoleh
pernyataan efektif dari OJK.

2.

Increase the issued and paid-up capital of the
Bank through rights issue II by issuing a
maximum of 3,000,000,000 shares with a par
value of Rp 100 (full amount) per share, which
will be executed after obtaining an effective
statement from OJK.
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