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LAPORAN PELAKSANAAN PAPARAN PUBLIK TAHUN 2019                                          
PT BANK PERMATA TBK  

 

 
 
Paparan Publik tahun 2019 PT Bank Permata Tbk (”Bank” atau ”Perseroan”) telah berhasil 
diselenggarakan pada: 

 
Hari/Tanggal   : Rabu, 28 Agustus 2019 
Waktu   : Pukul 11.15 s/d selesai  
Nama Acara               : Public Expose Live 2019  
Tempat  : Ruang Auditorium Gedung Bursa Efek Indonesia  
                                     Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 
 
 
Laporan berikut merupakan laporan pelaksanaan Paparan Publik tahun 2019 yang dilanjutkan 
dengan konferensi pers, dimana pada acara tersebut Perseroan diwakili oleh Direksi dan 
dipandu oleh moderator dari Bursa Efek Indonesia.  
 
Pembicara dan Moderator : 
 
 Manajemen Perseroan: 

o Direktur Utama                               :  
o Direktur Keuangan                   :  
o Direktur Wholesale Banking                  :  
o  Direktur Retail Banking                                :  
 

Ridha D M Wirakusumah 
Lea Kusumawijaya 
Darwin Wibowo 
Djumariah Tenteram 
 

 

 Moderator: 
o Moderator Paparan Publik                           :     Mohammad Iqbal - Bursa Efek Indonesia 
o Moderator Konferensi Pers                          :     Richele Maramis - Bank Permata  

 
Peserta Paparan Publik :  

 
Paparan Publik 
Paparan Publik tahun 2019 dihadiri oleh 52 orang peserta terdaftar yang langsung hadir di 
Auditorium gedung Bursa (daftar hadir terlampir) dan peserta yang mengikuti paparan publik 
melalui webinar zoom  secara online.  
 
Press Conference 
Press conference dihadiri oleh 43 perwakilan wartawan baik media cetak maupun media 
elektronik lokal dan nasional (daftar hadir terlampir). 
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Susunan dan Jalannya Acara 
 

1. Moderator membuka sesi Paparan Publik pada pukul 11.15 WIB dengan 
memperkenalkan jajaran direksi Bank yang hadir.  

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 enam 
bulan pertama tahun 2019, visi misi Perseroan dan 3 pilar strategi utama Bank, 
dibawakan oleh Direktur Keuangan Ibu Lea Kusumawijaya. 

4. Perkembangan bisnis Perseroan dibawakan oleh Direktur Wholesale Banking Bapak 
Darwin Wibowo dan Direktur Retail Banking Ibu Djumariah Tenteram.  

5. Tanya jawab dipandu oleh Moderator yang terbagi menjadi 4 sesi termasuk 
menjawab pertanyaan dari peserta Webinar. 

6. Moderator menutup acara Paparan Publik 2019. 
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 Surya  – Samuel Sekuritas 
 

Pertanyaan: 
a. Mengapa kredit pertumbuhannya tidak terlalu tinggi ?   
b. Mengapa DPK secara keseluruhan turun sekitar 4%, bagaimana strategi kedepannya 

untuk dapat mendukung pertumbuhan kredit? 
c. Berapa besar write-off kredit yang telah dilakukan di semester 1 2019? 
d. Bagaimana persiapan bank menghadapi PSAK 71 dan bagaimana dampaknya terhadap 

CAR dan peningkatan CKPN? 
 
Jawaban: 
Dijawab oleh Bapak Ridha DM Wirakusumah dan Ibu Lea Kusumawijaya: 
a. Pertumbuhan kredit tidak terlalu tinggi karena pada saat yang sama terdapat 

pengurangan porsi bad book (NPL) baik melalui write-off maupun yang telah dibayar 
kembali oleh debitur. Jika ditelaah lebih teliti pertumbuhan kredit korporasi sebenarnya 
tahun ini mencapai 12%  atau 24% secara YoY. Sebenarnya Bank dapat dengan mudah 
menaikkan pertumbuhan kredit, namun demikian Bank akan selalu bertanggung jawab 
dan menganut prinsip kehati-hatian dalam melakukan pemberian kredit, terus 
memperbaiki 3 lines of defence sehingga kualitas kredit dapat terjaga. 

b. Saat ini DPK Bank masih kuat mendukung pembiayaan, dengan LDR masih di kisaran 
93%, sementara bank-bank kompetitor banyak yang LDRnya telah mencapai level 100%. 
Pada Semester I 2019 ini DPK harus diturunkan karena untuk menjaga LDR agar tetap 
optimal, menyesuaikan pertumbuhan kredit dan menjaga profitabilitas. Saat ini masih ada 
transisi, ke depan setelah buku bersih, Bank diharapkan akan makin sustainable. Strategi 
ke depan adalah tetap menumbuhkan aset baik retail dan whosale dengan asas prudensi 
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didukung dengan pendanaan yang fokus kepada pertumbuhan tabungan dan giro serta 
deposito yang akan berperan menjadi penyeimbang. 

c. Penyelesaian NPL sampai dengan semester 1 2019 tidak hanya dengan cara hapus 
buku tetapi  termasuk yang berhasil diselesaikan (settlement) adalah hampir sekitar Rp 5 
trilyun. 

d. Dampak PSAK 71 telah diperhitungkan dan disimulasi sejak tahun lalu, saat ini 
diperkirakan delta penambahan biaya kredit adalah sekitar 60 – 80 bps sudah turun dari 
perkiraan sebelumnya yang sekitar 140 bps tergantung dari kondisi bucket kreditnya, 
semakin buku banknya bersih semakin kecil adjustment yang diperlukan. 

 
 
2. Imron – MNC Sekuritas 

 
Pertanyaan: 
a. Apakah ada rencana Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS)?  
b. Exposure kredit Bank Permata saat ini dominannya ke sektor apa? 

 
 

Jawaban: 
Dijawab oleh Bapak Ridha DM Wirakusumah dan Bapak Darwin Wibowo: 

 
a. Kami bersyukur UUS kami dianggap sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia, 

dimana selama 9 tahun berturut-turut mendapat award sebagai the “Best Service of 
Syariah Banking”, karena kami melakukan pelayanan di syariah sama pentingnya 
dengan yang di konvensional, really understanding what customer needs dan terus 
berinovasi, misalnya IMBT (financial lease) yang telah menjadi standar industri syariah.  
Selanjutnya Manajemen tetap berencana untuk melakukan spin off di tahun 2023 sesuai 
jadwal, karena untuk menjadi BUS memerlukan modal, perencanaan dan kesungguhan 
sehingga perlu waktu yang cukup panjang hingga tahun 2023 namun persiapannya 
telah dilakukan dari sekarang mencakup trainingnya, investasi ITnya dan pembangunan 
modalnya. Hal ini merupakan dinamika yang selalu dibicarakan dengan OJK meskipun 
OJK selalu meminta Bank Permata lebih cepat untuk mengubah UUSnya menjadi BUS. 

b. Penjelasan eksposure dan komposisi kredit ada di slide 22 dari presentasi Pubex 
dimana terlihat komposisi berdasarkan orientasi untuk tujuan ekspor dan impor dan 
sektor industri yang cukup balance dan tidak terdapat kredit yang sangat terkonsentrasi 
di salah satu sektor industri. Komposisi ini secara definisi industry masih general dimana 
jika di turunkan lagi sebenarnya masih banyak sub industrinya  contohnya industri 
pertambangan tidak hanya batubara tapi masih banyak tambang metal lainnya yang 
masuk kedalam portofolio sehingga sebenarnya komposisi kredit Bank cukup 
berimbang. 

 
 
3. Ibu Ivi  – Trimegah Sekuritas  

 
Pertanyaan: 
a. Mohon tanggapannya terhadap concern dari market terhadap Bank Permata saat ini 

mengenai ownership structure kedepannya akan seperti apa ? Berdasarkan berita-berita 
saat ini ada beberapa nama bank multinasional dan bank jepang yang berminat  
terhadap Bank Permata. 
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Jawaban: 
Dijawab oleh Bapak Ridha DM Wirakusumah: 
 
Peran dan mandat kami sebagai manajemen saat ini adalah focus untuk memperbaiki 
kinerja dan membuat planning agar bank dapat tumbuh dan  sustainable. Struktur 
kepemilikan merupakan ranah dari pemegang saham akan mempengaruhi harga saham, 
meskipun demikian perbaikan kinerja saham juga dipengaruhi oleh perbaikan kinerja bank 
yang terus diupayakan agar sustainable. Apapun yang terjadi pada keputusan di level 
pemegang saham, manajemen siap untuk melaksanakan. Saat ini manajemen telah berada 
di ujung dalam melakukan pembenahan dan turn around Bank. Kami akan terus  learn from 
the best untuk melakukan pembedaan dalam hal delivery and execution sehingga dapat 
terus memberikan nilai tambah bagi nasabah dan masyarakat. 

 
4. Bapak Doddy (melalui Webinar) 

 
Pertanyaan: 
Apakah Bank Permata cukup yakin dapat menutup tahun 2019 dengan melebihi target yang 
dibuat pada awal tahun pada semua lini parameter komersial perusahaan dan strategi apa 
yang akan dilakukan perusahaan yang berbeda dibandingkan dengan bank-bank lainnya? 

 
Jawaban :  
Dijawab oleh bapak Ridha DM Kusumah: 
  
Pada tahun 2018 yang lalu dari laba bank sebesar Rp 901 milyar masih terdapat Rp 228 
milyar yang merupakan one-off laba hasil penjualan saham di ASF yang tidak terjadi lagi di 
tahun 2019 ini,  sehingga keuntungan di tahun 2019 ini sebenarnya sudah sangat 
signifikan. Dengan demikian Manajemen memiliki tingkat keyakinan yang cukup tinggi 
untuk dapat mencapai seluruh target komersial yang telah ditetapkan pada akhir tahun, 
Berbagai strategi yang dilakukan Bank Permata yang membedakannya dengan bank lain 
adalah dengan memastikan hal-hal sebagai berikut:  

 Apakah Bank benar-benar dapat mendengar dan mengerti keinginan nasabah? 

 Apakah benar bank dapat menyampaikansuatu servis yang makin lama semakin 
baik dan dihargai oleh nasabah kita? 

 Mewaspadai dan mempelajari dengan sungguh-sungguh tidak hanya perkembangan 
di  dunia keuangan dan perbankan tetapi juga perkembangan teknologi dan Fintech 
yang ada di dalam dan diluar negeri. Kami akan selalu mensiasati untuk dapat agar 
menjadi lebih baik setiap hari dengan melakukan eksekusi yang baik, mendengar 
keinginan nasabah, open mind  dan harus selalu inovatif 

 
 
Demikian laporan ini kami sampaikan.  
 
Lampiran  :  

 Daftar hadir peserta Paparan Publik 

 Daftar hadir nara sumber 

 Daftar Hadir peserta waiting list 
 Daftar hadir wartawan dan media  
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 Lampiran: Daftar Hadir Peserta Paparan Publik dan Konferensi Pers  
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