LAPORAN PELAKSANAAN PAPARAN PUBLIK TAHUN 2020
PT BANK PERMATA TBK

Paparan Publik tahun 2020 PT Bank Permata Tbk (”Bank” atau ”Perseroan”) telah berhasil
diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal
Waktu
Nama Acara
Tempat

:
:
:
:

Format Acara

:

Kamis, 27 Agustus 2020
Pukul 14.00 s/d selesai
Public Expose Live 2020
- Ruang Seminar 2 Lt.1 Gd. Bursa Efek Indonesia
Jl Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta dan
- Ruang Jakarta Gd. WTC 2 Lt 30 Bank Permata
Jl. Jend Sudirman Kav.29-31 Jakarta
Webinar via aplikasi Zoom meeting

Laporan berikut merupakan laporan pelaksanaan Paparan Publik tahun 2020 yang dilanjutkan
dengan konferensi pers, dimana pada acara tersebut Perseroan diwakili oleh Direksi dan
dipandu oleh moderator yang difasilitasi oleh Bursa Efek Indonesia.
Pembicara dan Moderator :
Pembicara dari Manajemen Perseroan:
- Direktur Utama
- Direktur Keuangan
- Direktur Wholesale Banking
- Direktur Retail Banking
- Direktur Unit Usaha Syariah

:
:
:
:

Ridha D M Wirakusumah
Lea Kusumawijaya
Darwin Wibowo
Djumariah Tenteram
Herwin Bustaman

Moderator:
- Moderator Paparan Publik
- Moderator Konferensi Pers

: M .Zidni Ilman Solihin - KSEI
: Richele Maramis - Bank Permata

Perwakilan Manajemen Perseroan
- Sekretaris Perusahaan
- Investor Relations

: Katharine Grace
: Eti Candrawati
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Peserta Paparan Publik :
Sesuai dengan daftar hadir peserta Public Expose Live 2020 yang kami terima dari Bursa
Efek Indonesia, maka jumlah peserta sebagai berikut:
Paparan Publik
Paparan Publik tahun 2020 diikuti oleh 301 orang peserta terdaftar yang hadir secara daring
melalui aplikasi Zoom meeting setelah sebelumnya melakukan registrasi melalui website
Bursa Efek Indonesia. Peserta yang mengikuti paparan publik melalui webinar zoom secara
on-line (daftar hadir terlampir).
Konferensi Pers
Konferensi Pers dihadiri oleh 425 perwakilan wartawan baik media cetak maupun media
elektronik lokal dan nasional yang hadir secara daring melalui aplikasi Zoom meeting yang
difasilitasi Bursa Efek Indonesia (daftar hadir terlampir).
Susunan dan Jalannya Acara
1. Moderator membuka sesi Paparan Publik pada pukul 14.04 WIB dengan
memperkenalkan jajaran direksi Bank yang hadir langsung di gedung Bursa maupun
yang melakukan secara daring dari kantor Bank Permata gedung WTC 2 yang
didampingi juga oleh Sekretaris Perusahaan.
2. Direktur Utama Bapak Ridha DM Wirakusumah membuka presentasi dengan
menjelaskan gambaran dan pencapaian perusahaan secara umum .
3. Tinjauan kinerja Perseroan termasuk pencapaian
kinerja keuangan periode
Semester I tahun 2020, dibawakan oleh Direktur Keuangan Ibu Lea Kusumawijaya
4. Perkembangan bisnis Perseroan dibawakan oleh Direktur Wholesale Banking Bapak
Darwin Wibowo, Direktur Retail Banking Ibu Djumariah Tenteram dan Direktur Unit
Usaha Syariah Bapak Herwin Bustaman.
5. Tanya jawab dipandu oleh Moderator yang terbagi menjadi 3 sesi untuk menjawab
pertanyaan dari peserta Webinar yang masuk melalui fasilitas Q&A pada aplikasi
zoom
6. Bapak Ridha memberikan pesan penutup Moderator menutup acara Paparan Publik
2020
7. Konferensi pers, dipandu oleh moderator dari emiten untuk menjawab pertanyaan
media seputar kinerja dan produk Bank yang diikuti oleh wartawan lokal dan
nasional

Ringkasan Sesi Tanya Jawab
Berikut adalah pertanyaan yang diajukan peserta dan jawaban yang diberikan manajemen
dalam acara ini yang dirangkum dari pertanyaan yang disampaikan secara langsung maupun
yang melalui aplikasi webinar zoom:
1. Bapak Tony Hidayat
Pertanyaan:

Halaman 2 dari 4

Apa strategi PermataBank dalam mengembangkan unit usaha syariah. Apakah akan ada
spinoff?
Jawaban:
Sesuai dengan UU Perbankan Syariah No 21 tahun 2008, semua Bank yang memiliki Unit
Usaha Syariah wajib di spin-off paling lambat tahun 2023. Jika akan di spinoff maka kami
akan melakukan platform sharing (leverage model) dimana Bank Usaha Syariah yang baru
setelah di spin-off tetap dapat memanfaatkan sumber daya dari induknya baik itu dari
network maupun sumber daya manusianya. Dengan demikian usaha yang dijalankan oleh
Bank Umum Syariah tersebut bisa lebih efisien danmencapai jangkauan yang lebih luas lagi.

2. Bapak Erwin
Pertanyaan:
Apa rencana ekspansi PermataBank ke depannya? Apakah fokus ke digital/online? Atau
tetap membuka kantor cabang baru hingga ke padalaman Indonesia?
Jawaban:
Dijawab oleh Bapak Ridha DM Wirakusumah
Setelah rencana ekspansi selesai InsyaAllah pada akhir tahun 2020 kami akan naik kelas
dengan perkiraan jumlah modal mencapai Rp 45 Trilyun dan CAR mencapai 33% maka
kami akan lebih leluasa untuk melakukan ekspansi usaha. Kami bercita2 ingin menjalankan
fungsi perbankan sebagai agent of payment atau agent of development dengan baik
dengan mandat yang lebih baik dengan kinerja keuangan dan posisi keuangan yang lebih
kuat melalui beberapa strategi yaitu :
1. Melihat kembali strategi jaringan cabang kami dari segi lokasi, model atau penetrasi
dimana jumlah cabang kami sudah mencakup kira-kira 65% dari jumlah rakyat
Indonesia namun cita-cita kami dapat menjangkau 90-95% rakyat Indonesia. Hal itu
akan ada menjadi pertimbangan dalam rencana pengembangan cabang. Disamping
itu kami akan meninjau kembali cabang-cabang yang ada, apakah terjadi overlap
dan format desainya masih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Mengembangan secara cepat kekuatan digital banking dan akan diekspasikan
secara terus-menerus, tidak hanya ke depan (nasabah) tapi juga kedalam untuk
efisiensi operasional. Kami akan tetap menjadi unversal banking dengan melayani
seluruh masyarakat dimana lini bisnisnya ada korporasi, retail, syariah yang dapat
mencapai seluruh masyarakat Indonesia dengan menjadi Bank yang cutomer-centric
yang didukung dengan kemampuan digital yang kuat dan handal.
3. Ibu Lisa Tri
Pertanyaan:
a. Setelah Bank bergabung dengan Bangkok Bank, apakah sinergi dengan Astra masih
tetap berjalan?
Jawaban:
Dijawab oleh Bapak Ridha DM Wirakusumah dan ibu Djumariah
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Sinergi dengan Astra akan tetap dilanjutkan bahkan akan diekspansikan, dimana kami pada
tanggal 14 Agustus 2020 yang lalu telah menandatangani Business Cooperation Agreement
(BCA) antara Bank Permata dengan Astra Internasional mencakup kerjasama membantu
pengembangan bisnis Astra dan ekosistemnya mulai dari supplier sampai dengan
distributornya maupun kebutuhan manufacturing, cash management, working capital, forex,
trading dan semua aspek banking dan finance. Bank Permata juga sudah menandatangani
Bank Assurance Distribution Agreement kerjasama kususnya di bidang asuransi dengan
Astra Internasional khususnya Astra life

Demikian laporan ini kami sampaikan.

Lampiran :
• Daftar hadir peserta Paparan Publik
• Daftar hadir wartawan dan media Press Conference
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