DEFINISI DAN SINGKATAN
Di dalam Rancangan Integrasi ini, kata dan ungkapan berikut memiliki arti sebagai berikut kecuali
konteksnya menentukan lain:
Akta Integrasi

berarti suatu Akta yang dibuat di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia
dan konsep dari akta tersebut wajib memperoleh persetujuan RUPS dari
Bank Permata.

BAE

berarti Biro Administrasi Efek.

Bank Permata atau Bank
Penerima Integrasi atau
Bank Hasil Integrasi

berarti PT Bank Permata Tbk.

Bapepam – LK

berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

BBL

berarti Bangkok Bank Public Company Limited.

BEI

berarti Bursa Efek Indonesia.

BNRI

berarti Berita Negara Republik Indonesia.

Dirjen Pajak

berarti Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

ICAAP

berarti Proses Penilaian Kecukupan Modal Internal (Internal Capital Adequacy
Assessment Process).

BBI

berarti Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta, Cabang
Pembantu Medan dan Cabang Pembantu Surabaya.

KJPP

berarti Kantor Jasa Penilai Publik.

KPPU

berarti Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

KSEI

berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Menkeu

berarti Menteri Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu
ke waktu.

Menkumham

berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

Otoritas Jasa
Keuangan atau OJK

berarti Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga yang independen sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan, yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan
kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana
pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya.

berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 sebagaimana akan digantikan pada
tanggal 21 Oktober 2020 dengan POJK 42/2020.

Peraturan Transaksi
Material

berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 sebagaimana akan digantikan pada
tanggal 21 Oktober 2020 dengan POJK 17/2020.

PMK No. 205

berarti Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.010/2018 sebagai Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan
Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan,
Peleburan, Pemekaran atau Pengambilalihan Usaha.

POJK 11/2016

berarti Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan
Modal Minimum Bank Umum, sebagaimana diamendemen dengan Peraturan
OJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 11/
POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

POJK 15/2020

berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

POJK 16/2020

berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

POJK 17/2020

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

POJK 31/2015

berarti Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas
Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK 39/2017

berarti Peraturan OJK No. 39/POJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal
pada Perbankan Indonesia.

POJK 41/2019

berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan,
Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum.

POJK 42/2020

berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi
dan Transaksi Benturan Kepentingan.

POJK 5/2016

berarti Peraturan OJK No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.

POJK 55/2016

berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola
bagi Bank Umum.

RUPS

berarti Rapat Umum Pemegang Saham.

SE OJK 12/2017

berarti Surat Edaran OJK No. 12/SEOJK.03/2017 tentang Kepemilikan Saham
Bank Umum.

SE OJK 25/2016

berarti Surat Edaran OJK No. 25/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis
Bank Umum.

UU Ketenagakerjaan

berarti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang
Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 39 Tahun 2003,
Tambahan Lembaran Negara No. 4279.
berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang
Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995,
Tambahan Lembaran Negara No. 3608.
berarti Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

1. KETERANGAN MENGENAI BANK PERMATA DAN BBI
A. Informasi Mengenai Bank Permata
(1) Sejarah Singkat
Bank Permata, berdomisili di Jakarta Selatan dan kantor pusatnya berada di Gedung WTC II,
Jl. Jend. Sudirman Kav 29-31, Jakarta, Indonesia, didirikan pada tanggal 17 Desember 1954
berdasarkan Akta No. 228 tertanggal 17 Desember 1954, yang dibuat di hadapan Eliza
Pondaag, selaku pengganti dari Raden Mas Soerojo, notaris di Jakarta. Akta tersebut telah
memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat
keputusan No. J.A.5/2/2 tertanggal 4 Januari 1955 (sebagaimana diumumkan dalam Berita
Negara No. 22 tertanggal 18 Maret 1955, Tambahan Berita Negara No. 292).
Bank Permata mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Januari 1955 dan
mendapatkan izinnya sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan
No. 19371/U.M.II tertanggal 19 Februari 1957. Bank Permata juga mendapatkan izin untuk
melakukan kegiatan sebagai bank devisa serta kegiatan berdasarkan prinsip Syariah, masingmasing berdasarkan Surat Keputusan Dewan Moneter Bank Indonesia No. Sekr/D.M./97
tertanggal 8 Mei 1956 dan surat Direktorat Perbankan Syariah No. 6/1082/DPbS tertanggal
5 Oktober 2004.
Anggaran dasar Bank Permata telah diubah beberapa kali. Perubahan terakhir dinyatakan
dalam Akta No. 23 tertanggal 9 Juni 2017, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn.,
notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana
dinyatakan dalam Penerimaan Pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0145208
tertanggal 13 Juni 2017.
Pada tanggal 30 Juni 2020, Bank Permata memiliki 309 kantor cabang di 62 kota besar,
didukung oleh 16 mobile branches, 23 payment points Syariah dan 965 ATM.
(2) Kegiatan Usaha
Berdasarkan anggaran dasarnya, maksud dan tujuan Bank Permata adalah bergerak dalam
bidang layanan perbankan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan untuk melakukan kegiatan perbankan lainnya berdasarkan prinsip Syariah.
Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas, Bank Permata dapat melakukan kegiatan-kegiatan
berikut:
(a) Kegiatan Usaha Utama:
(i) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito
berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan
dengan itu;
(ii) memberi kredit;
(iii) menerbitkan surat pengakuan utang;
(iv) membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan
atas perintah nasabahnya:
a. surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank, yang masa berlakunya
tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat yang dimaksud;
b. surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak
lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat yang dimaksud;
c. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
e. obligasi;
f. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; dan/atau
g. instrumen surat berharga lainnya, yang berjangka waktu sampai dengan
1 (satu) tahun;
(v) memindahkan uang, baik untuk kepentingannya sendiri maupun untuk kepentingan
nasabah;
(vi) menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada
bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan
wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
(vii) menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan
dengan atau antar pihak ketiga;
(viii) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
(ix) melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu
kontrak;
(x) melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk
surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
(xi) melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
(xii) menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip
Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK; dan/atau
(xiii) melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(b) Kegiatan Usaha Penunjang:
(i) melakukan kegiatan dalam valuta asing sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
oleh OJK;
(ii) melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang
keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, usaha kartu kredit, pembiayaan
konsumen, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan
penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;
(iii) melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan kredit,
termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, dengan syarat harus
menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;
(iv) bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku;
(v) membeli agunan, baik seluruhnya maupun sebagian, melalui pelelangan atau
dengan cara lain, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank,
dengan ketentuan bahwa agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
dan/atau
(vi) melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bank Permata menyediakan berbagai produk perbankan dan jasa keuangan yang
komprehensif, termasuk perbankan Syariah yang membantu para nasabahnya
agar berhasil serta menciptakan kesejahteraan dan perkembangan melalui usaha
perbankan ritel, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan perbankan wholesale.
(3) Manajemen
Manajemen Bank Permata saat ini adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur Kepatuhan
Direktur Unit Usaha Syariah
Direktur
Direktur

:
:
:
:
:
:
:
:

Ridha DM Wirakusumah
Abdy Dharma Salimin
Lea Setianti Kusumawijaya
Darwin Wibowo
Dhien Tjahajani
Herwin Bustaman
Djumariah Tenteram
Dayan Sadikin

Jumlah Liabilitas dan Akun Kantor Pusat

3.690.957

(814)

11.868

1.108.128

1.198.232

4.982.934

4.798.272

4.901.057

29.365.733

30.774.023

33.138.023

Masyarakat

A

Keadaan,

Perkembangan,

407.964

1.278.724

1.301.391

1.450.423

Provisi dan Komisi lainnya - bersih

114.511

47.170

43.529

Keuntungan transaksi mata uang asing - bersih

(46.609)

22.666

52.116

2.554

2.868

3.049

70.456

72.703

98.695

(b) Tata Kelola
Melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance atau
GCG) secara konsisten, Bank Permata berupaya untuk senantiasa menciptakan nilai
bermakna bagi seluruh pemangku kepentingan dengan menerapkan lima prinsip GCG
yaitu: transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban
(responsibility), independensi (independence), dan kewajaran (fairness), dengan:
(i) mewujudkan pengelolaan Bank Permata yang profesional dan independen; (ii)
menciptakan proses pengambilan keputusan yang berlandaskan pada nilai moral yang
tinggi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh elemen
perusahaan; (iii) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku
kepentingan terkait; dan (iv) berkontribusi dalam meningkatkan iklim investasi yang
kondusif di Indonesia, khususnya di sektor keuangan dan perbankan.
Struktur GCG di Bank Permata dirancang untuk mendukung penerapan tata kelola
perusahaan yang baik, terdiri atas komponen-komponen: Rapat Umum Pemegang
Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite
Remunerasi dan Nominasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern,
dan komite-komite yang berada di bawah Direksi dilengkapi dengan rangkaian pedoman
dan kebijakan yang berlaku. Kelengkapan pedoman dan kebijakan tersebut dievaluasi
dan dikaji ulang secara berkala untuk melakukan pengembangan dan penyesuaian
dengan kondisi dan kebutuhan Bank Permata serta terhadap perkembangan atau
perubahan peraturan.
(6) Laporan Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan
Laporan keuangan Bank Permata pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2017, 2018, dan 2019 bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Bank Permata Tbk dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana,
Rintis & Rekan, anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers, dengan rekan penanggung
jawab masing-masing adalah Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA untuk tahun 2017 dan
2018 dan Drs. Irhoan Tanudiredja, CPA untuk tahun 2019, yang menyatakan opini Tanpa
Modifikasian.
(a) Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember
Deskripsi

2017
(diaudit)

2018
(diaudit)

2019
(diaudit)

24.991.429.332

89,12

3.024.429.639

10,78

26.880.234

0,10

28.042.739.205

100,00

Hasil

yang

Dicapai

oleh

(a) Kinerja Keuangan
Hingga periode yang berakhir pada 30 Juni 2020, di tengah tantangan yang dihadapi
oleh industri perbankan terkait dampak pandemi COVID-19, pendapatan operasional
konsolidasian Bank Permata tetap bertumbuh sebesar 13% dibandingkan periode
yang sama tahun yang lalu. Sejalan dengan stimulus yang dicanangkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia dan OJK, Bank Permata berkontribusi dalam pemberian
restrukturisasi dan relaksasi terhadap debitur yang terdampak oleh COVID-19 dimana
sekitar 12% dari portofolio kredit yang diberikan dalam proses restrukturisasi dan
relaksasi. Fokus utama Bank Permata sejak akhir kuartal I 2020 adalah menyelesaikan
restrukturisasi dan relaksasi dengan tetap menjaga kualitas portofolio kredit. Keseluruhan
aksi manajemen dalam menjaga kualitas portofolio kredit dilakukan dengan prinsip
kehati-hatian, hal ini tercermin dari rasio NPL coverage yang tetap terjaga baik di kisaran
112%. Bank juga tetap mempertahankan posisi likuiditas yang kuat dengan rasio RIM pada
81,36% dan suatu rasio CASA di kisaran 52%. Posisi permodalan Bank bahkan mengalami
penguatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu dengan rasio Common Equity Tier -1
(CET-1) dan CAR masing-masing sebesar 20,2% dan 21,3%, setelah memperhitungkan
dampak penerapan pertama PSAK 71.

(714)

1.501

(594)

Tagihan akseptasi

(79.280)

149.846

(13.175)

Kredit yang diberikan

589.654

383.974

396.918

Jumlah Kerugian Penurunan Nilai

509.660

535.321

383.150

Beban personalia

49.660

62.503

57.467

Beban umum dan administrasi

63.753

69.265

Jumlah Beban Operasional Lainnya

113.412

131.768

132.736

Pendapatan operasional - bersih

726.107

707.005

1.033.232

Beban Operasional Lainnya

Beban non-operasional - bersih

75.269

(8.514)

(3.083)

(2.947)

laba sebelum pajak

717.593

703.922

1.030.285

beban pajak

259.868

343.911

409.435

LABA BERSIH TAHUN Berjalan

457.725

360.011

620.850

Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
Pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan
direklasifikasi ke laba rugi
Subjumlah

Kas
Giro pada Bank Indonesia

1.940.485
8.541.582

Giro pada Bank-Bank Lain - bersih
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank-Bank
Lain - bersih
Aset Keuangan untuk Diperdagangkan

1.176.921

1.472.630

2.190.441

6.294.096

11.850.858

14.854.689

1.104.840

1.744.498

2.484.364

976.045

-

1.534.574

Efek-Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali
Tagihan Akseptasi - bersih

2.185.074
8.901.492

2.303.932
8.082.615

3.629.860

2.753.391

1.693.465

Kredit yang Diberikan - bersih

90.020.985

99.209.601

105.082.244

Efek-Efek untuk Tujuan Investasi - bersih

22.820.908

14.989.712

13.801.606

Aset yang Dimiliki untuk Dijual

2.478.262

-

-

Aset Tetap - bersih

2.460.534

2.552.305

2.451.459

485.283

498.426

516.952

2.454.077

2.181.667

1.643.021

3.944.492
148.328.370

4.553.212
152.892.866

4.811.897
161.451.259

Aset Tak Berwujud - bersih
Aset Pajak Tangguhan - bersih
Aset Lain-Lain - bersih
JUMLAH ASET

Perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi
ke laba rugi
Subjumlah
JUMLAH PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF
LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember
Deskripsi

2017
(diaudit)

2018
(diaudit)

Posisi permodalan Bank Permata terus meningkat dan terjaga kuat yang terlihat pada angka
pencapaian Common Equity Tier 1 (CET-1) dan Rasio Kecukupan Modal/Capital Adequacy
Ratio (CAR) di akhir Desember 2019 sebesar 18,7% dan 19,9%, dibanding 17,6% dan 19,4%
pada periode yang sama tahun lalu, dimana rasio tersebut ebih tinggi secara signifikan
dibandingkan ketentuan minimum modal yang berlaku.
(8) Pernyataan dari Bank Permata
Direksi Bank Permata dengan ini menyatakan bahwa Bank Permata akan menerima
pengalihan hak dan kewajiban tertentu yang dimiliki oleh BBI yang merupakan objek Integrasi
sesuai dengan berita acara pengalihan hak dan kewajiban antara BBI dengan Permata.
B. Informasi Mengenai BBL dan BBI
(1) Sejarah Singkat
BBL merupakan perusahaan terbuka yang terdaftar di Kerajaan Thailand dan Stock Exchange
of Thailand dengan kantor pusat berlokasi di 333 Silom Road, Bangrak, Bangkok. BBL
didirikan pada tahun 1944 di Bangkok, Thailand, dan merupakan salah satu bank regional
terbesar di Asia Tenggara. BBL beroperasi di sektor perbankan komersial dan melakukan
kegiatan usahanya melalui jaringan cabang internasional yang luas yang berlokasi
di 14 ekonomi di seluruh dunia. Sebagai entitas perbankan yang berkedudukan di Thailand,
BBL tunduk pada ketentuan regulasi perbankan di bawah otoritas Bank of Thailand.
Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta (BBI) berlokasi di Jl. MH Thamrin
No. 3, Jakarta, Indonesia dan beroperasi dengan ijin usaha dari Menteri Keuangan Indonesia
No. D.15.6.3.26 pada tanggal 21 Juni 1968 serta mendapat ijin untuk beroperasi sebagai
Bank Devisa pada tanggal 22 Juni 1968 dengan Surat Keputusan dari Bank Indonesia
No. 4/12/KEP.DIR. Cabang ini melakukan kegiatan usahanya sejak bulan Juli 1968.
Bangkok Bank Public Company Limited, Kantor Cabang Pembantu Surabaya berlokasi
di Jl. Raya Darmo No. 73, Surabaya. Kantor Cabang Pembantu ini dibuka pada tanggal
29 Maret 2012 berdasarkan izin No. 14/112/DPIP.
Bangkok Bank Public Company Limited, Kantor Cabang Pembantu Medan berlokasi di B&G
Tower Ground Floor, Jl. Putri Hijau No. 10, Medan. Kantor Cabang Pembantu ini dibuka
pada tanggal 6 November 2013 berdasarkan izin No. 15/231/DPIP.

2019
(diaudit)

(2) Kegiatan Usaha
Kegiatan usaha BBI adalah memberikan layanan dan produk perbankan berupa kredit kepada
nasabah korporasi, penghimpunan dana dari masyarakat berupa produk giro dan deposito
berjangka, layanan remitansi lokal dan internasional, pembiayaan ekspor dan impor, bank
garansi, layanan penukaran mata uang asing, produk derivatif seperti: forward, swap, spot
dan interest rate swap (IRS), local currency settlement (LCS) IDR-THB dan Thai Baht Express
Transfer (TBET).
(3) Manajemen
Susunan Manajemen BBI adalah sebagai berikut:
General Manager
: Nithapong Senavongse
Deputy General Manager
: Joko Chahjono
Deputy General Manager
: Udomsab Srirojanakul
Direktur Kepatuhan
: Anwar Munaf

Liabilitas Segera
Simpanan dari Nasabah
Simpanan dari Bank-Bank Lain
Liabilitas Keuangan untuk Diperdagangkan
Utang Akseptasi
Utang atas Efek-Efek yang Dijual dengan Janji
Dibeli Kembali
Utang Pajak Penghasilan Badan
Pinjaman Diterima

384.169
111.288.007

336.640
118.135.189

345.257
123.184.575

2.697.543

2.460.671

2.973.682

Jumlah Saham Biasa

%

THAI NVDR COMPANY LIMITED

448.535.678

23,50%

2.

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

98.649.920

5,17%

3.

SOCIAL SECURITY OFFICE

85.852.300

4,50%

4.

UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED
- Client Account

39.837.220

2,09%

5.

STATE STREET EUROPE LIMITED

36.715.127

1,92%

6.

BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

34.287.030

1,80%

THE BANK OF NEW YORK MELLON

32.663.005

1,71%

11.948

114.705

82.101

7.

3.752.073

2.765.682

1.715.318

8.

BNY MELLON NOMINEES LIMITED

31.094.020

1,63%

-

-

4.733.309

9.

25.988.223

1,36%

1.032

346

45.791

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC

36.017

16.971

12.881

1.184.496

1.125.496

1.267.122

Liabilitas Lain-Lain

724.977

621.315

562.970

Liabilitas Imbalan Pasca-kerja

138.159

20.163

156.067

67.564

59.465

56.017

6.531.643
126.817.628

4.784.287
130.440.930

2.278.818
137.413.908

Beban Masih Harus Dibayar

Provisi
Utang Subordinasi
JUMLAH LIABILITAS

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember
Deskripsi

2017
(diaudit)

2018
(diaudit)

2019
(diaudit)

EKUITAS
3.837.985

3.837.985

3.837.985

Tambahan Modal Disetor - bersih
Cadangan Nilai Wajar Bersih – Efek-Efek
untuk Tujuan Investasi dan Penempatan pada
Negotiable Certificate Deposits
Bagian atas Penghasilan Komprehensif Lain dari
Entitas Asosiasi
Cadangan Dividen yang Belum Diambil
Pemegang Saham
Cadangan Revaluasi Aset Tetap

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

17.252.901

17.252.901

17.252.901

67.999

(87.215)

71.329

(8.625)

-

-

Saldo Laba/(Defisit)

(1.333.390)

128

-

-

1.693.735

1.853.060

1.853.060

Kepentingan Non-pengendali

(404.805)

1.022.066

9

10

10

JUMLAH EKUITAS

21.510.742

22.451.936

24.037.351

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

148.328.370

152.892.866

161.451.259

2017
(diaudit)

2018
(diaudit)

2019
(diaudit)

9.726.541

9.419.839

10.114.747

1.471.605

1.661.113

1.627.316

(5.424.405)

(5.026.890)

(5.372.123)

Beban Syariah

(549.515)

(653.877)

(648.972)

Pendapatan Bunga dan Syariah Bersih

5.224.226

5.400.185

5.720.968

1.233.370

1.130.316

1.118.522

258.235

286.182

575.766

10.

1,35%

1.049.529.071

54,97%

Total modal disetor

1.908.842.894

100,00%

(a) Kinerja Keuangan
BBL melanjutkan kontribusinya demi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan
mendukung kebijakan pemerintah Indonesia dan mendorong pertumbuhan yang
bersifat luas dalam investasi industri, lapangan kerja, konsumsi retail, pengembangan
infrastruktur, dan transformasi digital. BBL telah memperluas usahanya di Indonesia
melalui BBI yang telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari lima puluh tahun.
BBI memberikan pinjaman baik dalam valuta Dolar Amerika Serikat maupun Rupiah kepada
perusahaan-perusahaan di Indonesia dan Thailand serta klien korporasi Asia lainnya.
BBI masih terus memberikan kredit ke sektor produksi, pertambangan, perhotelan dan
restoran. Selain itu, BBI juga memberikan penyaluran kredit ke sektor UKM (termasuk sektor
ekspor non-migas) dalam porsi yang lebih besar dari ketentuan Peraturan Bank Indonesia
No. 17/12/PBI/2015 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan
Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengahyang
mewajibkan 20% dari total portofolio untuk diberikan sebagai kredit untuk UKM.
BBI menyediakan tambahan cadangan kerugian penurunan nilai terkait penerapan
pertama PSAK71 (atau IFRS9) sebesar Rp. 3,32 trilliun pada Maret 2020, yang
membantu peningkatan cadangan penurunan nilai menjadi Rp. 6,00 triliun (rasio NPL
coverage sebesar 11,31 kali). BBI mendapatkan dana usaha yang dinyatakan tambahan
sebesar USD200 juta pada April 2020, dan meningkatkan CAR menjadi 79,21%
pada posisi Juni 2020.
(b) Tata Kelola
BBI menerapkan 5 (lima) prinsip dasar GCG (transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban,
independensi dan kewajaran) yang dinamakan TARIF. Lebih lanjut, BBI secara berkala
melakukan self-assessment dengan komprehensif dan terstruktur menggunakan 3 (tiga)
aspek yakni susunan tata kelola, proses tata kelola dan hasil tata kelola. Hasil penilaian GCG
telah secara berkala ditinjau dan dinilai setidaknya setiap semester pada tahun berjalan.
Hasil penerapan susunan tata kelola, proses tata kelola dan hasil tata kelola tersebut
sesuai dengan kompleksitas dan skala usaha BBI. BBI juga telah membentuk berbagai
fungsi antara lain fungsi kepatuhan, fungsi audit internal dan fungsi manajemen risiko yang
berdiri independen dari unit operasional. BBI mempunyai infrastruktur yang memadai dalam
bentuk sumber daya manusia, IT, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur untuk menerapkan
prinsip-prinsip GCG dan mendapat dukungan penuh dari International Banking Group pada
kantor pusat yang melaksanakan fungsi yang serupa dengan dewan komisaris.
Prinsip dan struktur tata kelola perusahaan BBI senantiasa ditinjau secara berkala, dan
proses penilaian mandirinya terdiri dari: (i) kecukupan laporan transparansi; (ii) kepatuhan
dengan peraturan perundang-undangan; (iii) perlindungan nasabah; (iv) objektivitas
dalam melaksanakan penilaian atau audit; (v) kinerja BBI seperti profitabilitas, efisiensi,
dan modal; dan/atau (vi) kepatuhan dengan peraturan yang berlaku.
(6) Laporan Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan
Laporan keuangan BBI yang telah diaudit untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2017, 2018, dan 2019 bersumber dari Laporan Keuangan BBI yang telah
diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny dan Rekan dengan rekan penanggung jawab masingmasing Merliyana Syamsul (untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017)
dan Muhammad Irfan (untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018),
dan dari Laporan Keuangan BBI yang telah diaudit oleh KAP Imelda & Rekan, dengan
rekan penanggung jawab Muhammad Irfan (untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2019) yang menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

39.379

17.566

185.060

87.333

-

1.585.956

439.899

234.157

3.355.959

1.961.296

2.113.505

8.580.185

7.361.481

7.834.473

(3.127.098)

(1.676.421)

(1.086.106)

Umum dan Administrasi

(1.801.827)

(1.742.024)

(1.884.001)

Gaji dan Tunjangan Pengurus dan Karyawan

(2.341.513)

(2.380.462)

(2.501.423)

(358.615)

(343.347)

(352.208)

Jumlah Beban Operasional Lainnya

(4.501.955)

(4.465.833)

(4.737.632)

ASET

Jumlah Beban Operasional

(7.629.053)

(6.142.254)

(5.823.738)

Kas

951.132

1.219.227

2.010.735

Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

25.690.400

Pemegang saham lainnya

(5) Laporan Mengenai Keadaan, Perkembangan, dan Hasil yang Dicapai oleh BBI

239.019

Jumlah Pendapatan Operasional

STATE STREET BANK AND TRUST
COMPANY

Kini
Tangguhan
Laba Bersih
Penghasilan Komprehensif Lain, Setelah Pajak
Penghasilan
Jumlah Laba Komprehensif

Kepentingan Non-pengendali
Laba Komprehensif yang dapat Diatribusikan
Kepada:
Pemilik Entitas Induk
Kepentingan Non-pengendali
Laba Bersih per Saham Dasar dan Dilusian
yang dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (Rupiah Penuh)

2017
(diaudit)

Giro pada Bank-Bank Lain

1

-

901.252

1.500.420

848.781

878.740

850.870

Efek-Efek - Pihak Ketiga

2.110.175

1.812.449

2.396.921

Tagihan Akseptasi - Pihak Ketiga

1.393.738

1.545.016

1.282.107

15.627

52.667

55.254

Tagihan Derivatif

-

10.226
231.895

1.500.420

748.433

9.391

9.074.973

901.252

1.500.420

9.712

169.172

748.433

901.251

941.321

1.585.415

-

1

-

725.686

941.322

1.585.415

29

32

54

(7) Kinerja Keuangan Bank Permata
Laporan kinerja keuangan untuk tahun keuangan 2019 yang menunjukkan perbaikan secara
signifikan, ditandai dengan pertumbuhan laba bersih setelah pajak sebesar 66,5% menjadi
Rp. 1,5 triliun dan penurunan rasio NPL dari 4,4% di akhir tahun 2018 menjadi 2,8% di akhir
tahun 2019, membuktikan keberhasilan Bank Permata dalam meningkatkan profitabilitas yang
ditopang pertumbuhan pendapatan usaha sejalan dengan peningkatan NIM menjadi 4,4%
serta kualitas aset yang terus membaik.
Perbaikan kualitas kredit yang diberikan mendorong penurunan biaya cadangan kredit secara
signifikan, penurunan rasio NPL bruto dan NPL neto menjadi 2,8% dan 1,3%, dengan rasio NPL
coverage terus terjaga baik sebesar 133%. Selain itu, Bank juga menjaga biaya operasional
sehingga rasio efisiensi BOPO membaik menjadi 87%.

11.274

(11.685)

11.074

17.481

(10.748)

12.682

475.206

349.263

633.532

Tindakan

Tanggal Selesai

Pemberitahuan OJK bahwa Integrasi yang diusulkan dapat dilanjutkan

06/10/2020

Pengumuman ringkasan Rancangan Integrasi dalam suatu surat kabar
Pengumuman tertulis mengenai Integrasi yang diusulkan kepada para karyawan

07/10/2020

Pengajuan agenda RUPS kepada OJK

16/10/2020

Hari terakhir jangka waktu tunggu untuk penyampaian keberatan kreditur

21/10/2020

Pengumuman RUPS dalam suatu surat kabar

23/10/2020

Pemanggilan RUPS

09/11/2020

Pelaksanaan RUPS

01/12/2020

Hasil RUPS akan diumumkan dalam suatu surat kabar, situs web Bank
Permata, dan situs web Bursa Efek Indonesia

02/12/2020

Pengajuan kepada OJK mengenai pendaftaran persetujuan integrasi bank

02/12/2020

Hari terakhir bagi para pemegang saham yang bermaksud menjual saham
mereka ke Bank Permata untuk menyampaikan Formulir Pernyataan
Penjualan Saham

08/12/2020

Perkiraan diterimanya persetujuan integrasi dari OJK

14/12/2020

Penandatanganan Akta Integrasi Bank Permata dan dokumen-dokumen
peralihan, bergantung pada diterimanya Persetujuan OJK
Penyampaian permintaan untuk persetujuan atas perubahan Anggaran
Dasar Bank Permata kepada Menkumham
Izin integrasi menjadi efektif

15/12/2020
21/12/2020
21/12/2020*

Integrasi menjadi efektif dan pelaksanaan pengalihan aset, liabilitas dan
modal
Penyelesaian kepada para pemegang saham yang menjual sahamnya
kepada Bank Permata
Perkiraan tanggal pencabutan izin usaha BBI

21/12/2020
13/01/2021
Perkiraan pada 21/12/2022
atau lebih awal.

B. Latar Belakang dan Alasan Integrasi yang diusulkan
BBL bermaksud untuk bertransformasi menjadi suatu bank regional terdepan pada dekade ini;
dan Indonesia merupakan flagship dari strategi ekspansi BBI karena merupakan ekonomi terbesar
di ASEAN dan populasinya yang besar yakni lebih dari 270 juta. Setelah penyelesaian akuisisi
atas 89,12% saham Bank Permata, BBL berencana untuk mengintegrasikan operasi perbankan
yang saat ini dilakukan secara terpisah oleh BBI dan Bank Permata. Integrasi ini mengikuti arahan
OJK sebagaimana tertuang dalam surat No. SR-129/PB.12/2020 perihal persetujuan akuisisi Bank
Permata oleh BBL, dimana OJK meminta BBL untuk mengintegrasikan BBI ke dalam Permata
untuk mendukung konsolidasi perbankan Indonesia. Integrasi akan diselesaikan dengan cara
mengalihkan secara hukum aset dengan kualitas baik dan liabilitas tertentu yang merupakan objek
Integrasi dari BBI kepada Bank Permata dengan mematuhi ketentuan dalam POJK 41/2019.
Dengan dukungan dari BBL sebagai pemegang saham pengendali, Bank Hasil Integrasi akan
mempunyai struktur permodalan modal yang lebih kuat dan memenuhi kualifikasi sebagai bank
BUKU IV. Integrasi BBI dan Bank Permata akan semakin meningkatkan kemampuan Bank Hasil
Integrasi untuk melakukan penghimpunan dana, mengoptimalisasikan jaringan cabang yang baru,
meningkatkan jangkauan mutu produk dan layanan perbankan yang ditawarkan kepada nasabah.
Integrasi BBI ke Bank Permata akan mendukung aspirasi BBL kepada Bank Hasil Integrasi untuk
mejadi bank yang secara umum memiliki cakupan luas, yakni mencakup layanan perbankan
retail, UKM, korporasi dan konglomerasi. Nasabah dapat mengakses pendanaan Rupiah yang
lebih luas untuk kegiatan usaha domestik, dan menghubungkannya kepada jaringan nasabah
asing BBI. BBI juga akan membantu mengembangkan kemampuan teknis para staff Bank Hasil
Integrasi, khususnya terkait dengan pembiayaan UKM dan supply chain. Solusi perbankan digital
Bank Permata yang canggih akan dimanfaatkan untuk memberikan pengalaman pelanggan yang
memuaskan kepada basis pelanggan yang diperluas termasuk ekosistem pelanggan BBI dan BBL.
Sebagai bank dengan jaringan cabang internasional yang terbesar di Thailand dengan presensi
yang kuat di wilayah ASEAN, BBL akan terus menggunakan keahliannya dan membagikan
pengetahuan praktik terbaik, teknis dan teknologi yang dimilikinya dalam berbagai macam fungsi,
termasuk manajemen risiko, operasional, pengembangan SDM khususnya kepada Bank Hasil
Integrasi dan kepada sektor perbankan Indonesia secara umum.
BBL juga bermaksud menginvestasikan kembali keuntungan dari Bank Hasil Integrasi untuk
membantu mendukung perluasan perekonomian Indonesia. Gabungan platform tersebut akan
membuka peluang-peluang baru yang timbul dari kerja sama ekonomi dan perdagangan yang
meningkat antara Indonesia dan Thailand, mendukung kerja sama ASEAN dan membentuk ikatan
yang lebih erat antara kedua negara tersebut. Dengan dilakukannya Integrasi, BBL juga akan
meningkatkan GCG di Bank Permata, dan akan membantu manajemen Bank Permata secara
profesional dan independen untuk mewujudkan sistem perbankan yang lebih sehat dengan
menekankan prinsip kehati-hatian dan kerangka kerja manajemen risiko.
C. Informasi Tahun Buku Berjalan
(1) Laporan Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Periode berakhir 30 Juni 2020
Bank Permata
Laporan keuangan Bank Permata pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada tanggal
30 Juni 2020 bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasian Interim PT Bank Permata Tbk
dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan,
anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers, dengan rekan penanggung jawab
Drs. Irhoan Tanudiredja, CPA, yang menyatakan opini Tanpa Modifikasian.
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
30 Juni
Deskripsi

2019
(tidak diaudit)

2020
(diaudit)

ASET
Kas
Giro pada Bank Indonesia

1.936.714
8.326.990

Giro pada Bank-Bank Lain - bersih

1.839.717
4.412.819

916.721

1.572.485

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank-Bank Lain - bersih

6.422.589

12.670.440

Aset Keuangan untuk Diperdagangkan

1.226.056

2.677.592

Efek-Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali

2.333.942

Tagihan Akseptasi - bersih
Kredit yang Diberikan - bersih
Efek-Efek untuk Tujuan Investasi - bersih
Aset Tetap - bersih
Aset Tak Berwujud - bersih
Aset Pajak Tangguhan - bersih
Aset Lain-Lain - bersih
JUMLAH ASET

2.717.235

1.913.824

908.395

101.886.723

100.237.874

12.716.919

20.719.487

2.485.248

2.815.927

496.306

518.757

1.889.647

1.439.276

5.220.921
147.772.600

5.431.063
157.961.067

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2019
(tidak diaudit)

17.669.808

18.136.101

18.263.696

Piutang Bunga

96.520

96.571

88.957

Aset Tetap - Bersih

89.501

90.398

87.994

605.441

640.233

713.027

Kredit yang Diberikan - Bersih

Aset Pajak Tangguhan
Aset Lain-Lain
Jumlah Aset

60.785

78.886

82.104

29.365.733

30.774.023

33.138.023

Liabilitas Segera
Simpanan dari Nasabah
Simpanan dari Bank-Bank Lain
Liabilitas Keuangan untuk Diperdagangkan
Utang Akseptasi
Pinjaman Diterima
Beban Masih Harus Dibayar
Liabilitas Lain-Lain

2020
(diaudit)

31 Desember
Deskripsi

2017
(diaudit)

2018
(diaudit)

LIABILITAS
Liabilitas Segera
Simpanan dari Nasabah
Simpanan dari Bank-Bank Lain
Utang Akseptasi
Utang Derivatif
Utang Pajak
Biaya Masih Harus Dibayar
Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja
Liabilitas Lain-Lain
Dana Usaha yang Dinyatakan
Jumlah Liabilitas

59

14

-

10.251.974

7.065.474

7.813.355

307.614

1.106.920

605.004

1.393.738

1.694.863

1.418.779

32.305

68.598

37.791

172.513

109.605

180.163

55.267

32.109

46.600

10.816

11.367

7.973

422.625

572.102

565.940

11.735.888
24.382.800

15.314.700
25.975.751

17.561.363
28.236.966

2.626.248
124.749.028

2.135.510

1.944.209

80.920

124.723

1.922.282

928.314

14.973

53

1.184.544

1.136.569

823.487

914.882

39.954

45.472

Provisi

57.687

60.327

4.083.202
124.459.307

1.576.316
134.106.141

Utang Subordinasi
JUMLAH LIABILITAS

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30 Juni
Deskripsi

2019
(diaudit)

1.050.559
113.066.189

Liabilitas Imbalan Pascakerja

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
725.686

(7.382)

30 Juni

7.264.400

(510.315)

748.433

18.456

7.790

2. INFORMASI DAN URAIAN MENGENAI INTEGRASI

Deskripsi

322.861

(317.975)

84.995

(19.476)

A. Jadwal Rencana dan Tanggal Efektif Integrasi serta Jadwal Rencana dan Perkiraan Tanggal
Pencabutan Izin Usaha BBI

2019
(diaudit)

6.142.785

(202.699)

1.585.415

2018
(diaudit)

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank-Bank Lain

(510.315)

40.070

18.791
(7.516)

LIABILITAS

Giro pada Bank Indonesia

(2.939)

Laba Bersih yang dapat Diatribusikan Kepada:
Pemilik Entitas Induk

Deskripsi

(315.036)

941.322

1.608

Dari segi penghasilan, pendapatan bunga bersih meningkat menjadi Rp. 1,45 triliun sejalan
dengan peningkatan suku bunga dan pertumbuhan portofolio kredit. Pertumbuhan penghasilan
provisi dan komisi bersih di tahun 2019 terutama disebabkan peningkatan penghasilan valas.
BBI mencatat beban operasional sebesar Rp. 0,13 triliun, dan peningkatan pada laba operasional
bersih sebesar Rp. 1,03 triliun, serta laba bersih sebesar Rp. 0,63 triliun.

31 Desember

(3.062)

725.686

937

Dari segi penanganan kredit NPL, BBI terus memberikan perhatian khusus untuk
meningkatkan kualitas portofolio aset dan berhasil mengurangi rasio NPL bruto dari 4,6%
menjadi 4,48% serta dan rasio NPL net menjadi 0,57% pada Desember 2019 (dari 1,16% pada
Desember 2018). Hal ini merupakan hasil dari kebijakan BBI untuk memperketat pengendalian
kualitas portofolio kredit dan melakukan eksekusi agunan atas kredit bermasalah.

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(199.637)

(22.747)

6.206

(a) Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Beban Operasional Lainnya

Beban Pajak Penghasilan

(1.072)

tidak akan lebih lama dari 30 hari sejak penandatanganan Akta Integrasi.

1.

LIABILITAS

2.681

(625)

*Sebagai rencana cadangan akibat pandemi, terdapat kemungkinan target tanggal efektif mundur, namun

(4) Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Bangkok Bank Public Company Limited
Struktur kepemilikan 10 (sepuluh) pemegang saham terbesar BBL per tanggal 12 Juni 2020
adalah sebagai berikut:
10 Pemegang Saham Terbesar

1.562

(c) Kinerja Keuangan BBI
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, BBI melaporkan total aset sebesar
Rp. 33,13 triliun, terdiri dari kredit yang diberikan sebesar Rp. 18,26 triliun (1% yoy); sedangkan
penempatan surat berharga pada pihak ketiga meningkat cukup signifikan menjadi sebesar
Rp. 2,39 triliun (32% yoy). Dari segi pendanaan, BBI juga mendapatkan tambahan dana usaha
yang dinyatakan dari BBL sebesar USD200 juta dan mencatat dana usaha yang dinyatakan
sebesar Rp. 17,56 triliun pada akhir tahun 2019. Dana usaha yang dinyatakan ini membantu
memperkuat modal inti BBI menjadi sejumlah Rp. 20,73 triliun, dan tercermin dalam CAR senilai
68,42% pada Desember 2019 (dibandingkan dengan CAR senilai 65,91% pada Desember 2018).

Posisi likuiditas Bank terjaga secara optimum, dengan pertumbuhan CASA ratio sejalan
dengan pertumbuhan giro dan tabungan masing-masing sebesar 15,5% dan 3,6%.
Pencapaian tersebut merupakan strategi Bank Permata dalam menjaga keseimbangan dalam
memaksimalkan profitabilitas Bank dengan tetap mengelola likuiditas yang optimal didukung
oleh struktur sumber pendanaan yang lebih baik.

No.

10.344
(4.138)

Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi

BBI merupakan cabang dari BBL dan tidak mempunyai status hukum atau keberadaan yang
terpisah. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar BBL, ruang lingkup kegiatan BBI adalah
menjalankan usaha bank komersial termasuk usaha lainnya yang terkait dengan bank.

ASET

Pendapatan Operasional Lainnya

Persentase
(%)

Efek-efek

Ringkasan Rancangan Integrasi ini dipublikasikan tanggal 7 Oktober 2020

Lain-Lain

Jumlah Saham

Beban (Pemulihan) Kerugian Penurunan Nilai

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BANK PERMATA DAN PIMPINAN BBI DAN DIREKSI BBL INTEGRASI BERTANGGUNG JAWAB
PENUH ATAS KEBENARAN DARI SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM RANCANGAN INTEGRASI INI
DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MENGADAKAN PENELITIAN YANG CUKUP, TIDAK ADA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL
YANG RELEVAN YANG DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIUNGKAPKAN DALAM
RANCANGAN INTEGRASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN MENYESATKAN.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

dan

1.858.387

342.192

Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya

RANCANGAN INTEGRASI INI JUGA BERFUNGSI SEBAGAI KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT SEHUBUNGAN
DENGAN TRANSAKSI AFILIASI BERDASARKAN PERATURAN BAPEPAM-LK NO. IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN
BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM-LK NO. KEP-412/BL/2009 DAN
PERATURAN OJK NO. 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN.

Pendapatan Transaksi Perdagangan - bersih
Keuntungan Penjualan Efek-Efek untuk Tujuan
Investasi
Bagian atas Laba Bersih dari Entitas Asosiasi

* Komposisi kepemilikan saham ini mencerminkan posisi Daftar Pemegang Saham Bank Permata
per posisi penutupan bursa per tanggal 5 Oktober 2020 dan sebelum (i) pengalihan oleh BBL atas
1% saham Bank Permata, saham mana tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia, kepada warga
negara atau badan hukum Indonesia untuk memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 29
Tahun 1999 dan (ii) penyelesaian oleh BBL atas pembelian saham yang dimiliki masyarakat melalui
Penawaran Tender Wajib, yang keduanya rencananya akan diselesaikan selambat-lambatnya sebelum
penutupan bursa per tanggal 7 Oktober 2020.

(5) Laporan Mengenai
Bank Permata

1.643.583

298.638

Pendapatan Operasional Lainnya

RANCANGAN INTEGRASI INI DISUSUN BERSAMA-SAMA OLEH DIREKSI DARI BANK PERMATA DAN PIMPINAN BBI, DAN TELAH
DISETUJUI OLEH DEWAN KOMISARIS DARI BANK PERMATA DAN DIREKSI BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BBL).
NAMUN, RANCANGAN INTEGRASI BELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI PEMEGANG SAHAM BANK PERMATA.

Pendapatan Provisi dan Komisi - bersih

Komposisi kepemilikan saham per 5 Oktober 2020*:

Total Saham

1.577.362

penghasilan (Kerugian) komprehensif lain

Beban Bunga

(4) Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Bank Permata
Modal dasar
: Rp12.500.000.000.000
Modal ditempatkan dan disetor
: Rp3.837.985.296.375
Nilai nominal per saham		 - Saham Seri A Rp12.500
		 - Saham Seri B Rp125

B

2019
(diaudit)

Pendapatan Bunga - Bersih

INTEGRASI AKAN DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN MASING-MASING BANK PESERTA INTEGRASI,
MASYARAKAT DAN SUATU PERSAINGAN SEHAT DALAM MELAKUKAN USAHA SERTA MENJAMIN TETAP TERPENUHINYA
HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK DAN KARYAWAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Pendapatan Syariah

Di luar Integrasi, Bank Permata juga berencana untuk menunjuk seorang Direktur Bank
Permata yang penunjukannya akan efektif secepat-cepatnya setelah didapatkannya
persetujuan RUPS untuk penunjukannya dan persetujuan atas uji penilaian kemampuan dan
kepatutan oleh OJK.

Masyarakat

2018
(diaudit)

Beban bunga

APABILA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI RANCANGAN INTEGRASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL
KEPUTUSAN, ANDA DIREKOMENDASIKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT PROFESIONAL.

Pendapatan Bunga

: H. Muhamad Faiz, MA.
: Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag

B

2017
(diaudit)

Pendapatan dan Beban Operasional
Pendapatan bunga

RANCANGAN INTEGRASI INI (RANCANGAN INTEGRASI) PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM
PT BANK PERMATA TBK (BANK PERMATA) AGAR PARA PEMEGANG SAHAM DAPAT MENGAMBIL SUATU KEPUTUSAN PADA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) BANK PERMATA YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 1 DESEMBER 2020
SEHUBUNGAN DENGAN INTEGRASI YANG DIRENCANAKAN ANTARA BANK PERMATA DAN BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY
LIMITED, CABANG JAKARTA, CABANG PEMBANTU MEDAN DAN CABANG PEMBANTU SURABAYA (BBI) DI MANA BANK PERMATA
AKAN MENJADI BANK PENERIMA DALAM INTEGRASI DAN DIIKUTI DENGAN PENCABUTAN IZIN USAHA BBI (INTEGRASI).

Deskripsi

Dewan Pengawas Syariah
Ketua
Anggota

Bangkok Bank Public
Company Limited

Cabang Jakarta, Cabang Pembantu Surabaya dan Cabang
Pembantu Medan
Jl. M.H. Thamrin No. 3
Jakarta 10110
Telepon: (+62 21) 231 1008

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

Chartsiri Sophonpanich
Chong Toh
Chalit Tayjasanant
Niramarn Laisathit
Haryanto Sahari
Rahmat Waluyanto
Goei Siauw Hong
Yap Tjay Soen

Klasifikasi
Saham

Bangkok Bank Public Company Limited

WTC II, Lt. 1-2; 21-30
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Indonesia
Telepon: (+62 21) 523 7788

31 Desember

:
:
:
:
:
:
:
:

Nama Pemegang Saham

PT Bank Permata Tbk

(b) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen

3

Jumlah Akun Kantor Pusat

3.690.957

9.934
1.282.042

Pendapatan lain-lain - bersih

Peraturan Transaksi
Afiliasi

2

Laba Belum Ditransfer

31 Desember

berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan
Perubahan Kegiatan Usaha Utama sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan
Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011.

1

3.690.957

Penghasilan Komprehensif Lain

Deskripsi

Peraturan Bapepam-LK
No. IX.E.2

No

Dana dari Kantor Pusat

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan
Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu sebagaimana dinyatakan dalam
Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009.

UU Perbankan

AKUN KANTOR PUSAT

(b) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Peraturan Bapepam-LK
No. IX.E.1

UU Pasar Modal

RINGKASAN RANCANGAN INTEGRASI
ANTARA
PT BANK PERMATA TBK DAN BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED,
CABANG JAKARTA, CABANG PEMBANTU SURABAYA DAN CABANG PEMBANTU MEDAN

EKUITAS
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Tambahan Modal Disetor - bersih
Cadangan Nilai Wajar Bersih – Efek-Efek untuk
Tujuan Investasi pada Nilai Wajar melalui Penghasilan
Komprehensif Lain
Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian – Efek-Efek untuk
Tujuan Investasi pada Nilai Wajar melalui Penghasilan
Komprehensif Lain
Cadangan Revaluasi Aset Tetap
Saldo Laba
Kepentingan Non-pengendali
JUMLAH EKUITAS
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

2020
(diaudit)

2019
(tidak diaudit)
3.837.985
17.252.901

3.837.985
17.252.901

62.752

165.970

-

2.002

1.853.060
306.585
10
23.313.293
147.772.600

1.853.060
742.998
10
23.854.926
157.961.067

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

30 Juni
Deskripsi

2019
(tidak diaudit)

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
Pendapatan Bunga

2020
(diaudit)

4.964.749

Pendapatan Syariah

4.978.714

819.221

762.123

(2.781.187)

(2.384.448)

Beban Syariah

(301.067)

(325.146)

Pendapatan Bunga dan Syariah Bersih

Beban Bunga

2.701.716

3.031.243

Pendapatan Provisi dan Komisi - bersih

541.522

520.905

Pendapatan Transaksi Perdagangan - bersih

271.448

382.391

70.120

51.397

Keuntungan Penjualan Efek-Efek untuk Tujuan Investasi
Pendapatan Operasional Lainnya

78.593

141.771

961.683

1.096.464

Jumlah Pendapatan Operasional

3.663.399

4.127.707

Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

(438.506)

(1.064.383)

-

(2.295)

Kerugian Penurunan Nilai atas Transaksi Rekening Administratif
Beban Operasional Lainnya
Umum dan Administrasi
Gaji dan Tunjangan untuk Pengurus dan Karyawan
Lain-Lain

(899.451)

(836.936)

(1.185.218)

(1.315.429)

(186.803)

(158.275)

Jumlah Beban Operasional Lainnya

(2.271.472)

(2.310.640)

Jumlah Beban Operasional

(2.709.978)

(3.377.318)

953.421

750.389

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

(b) Pajak Pertambahan Nilai
Berdasarkan Pasal 1A UU PPN, aktiva yang dialihkan dalam pengambilalihan usaha tidak
diklasifikasikan sebagai penyerahan kena pajak jika pihak yang mengalihkan dan yang
menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Mengingat Bank Permata dan
BBI terdaftar sebagai PKP, pengalihan aktiva dalam Integrasi ini seharusnya dikecualikan dari
pengenaan PPN.

(a) Metode pengalihan secara hukum atas aset dengan kualitas baik dan/atau liabilitas
tertentu yang merupakan objek Integrasi dari BBI ke Bank Permata
Aset dengan kualitas baik dan liabilitas tertentu yang merupakan objek Integrasi akan dialihkan
dari BBI kepada Bank Permata dengan cara pengalihan secara hukum setelah diperolehnya
persetujuan-persetujuan berdasarkan peraturan, termasuk dari OJK. Sesuai dengan POJK
41/2019, hanya aset dengan kualitas yang baik, yaitu aset dengan kolektabilitas Lancar dan
Dalam Perhatian Khusus, yang akan masuk ke dalam pengalihan portofolio aset. Seluruh
dokumen hukum untuk pengalihan aset dan liabilitas akan ditandatangani antara BBI dan
Bank Permata, dengan pengakuan yang diperlukan dan/atau persetujuan dari nasabah dan/
atau counterparties BBI sebagaimana disyaratkan. BBI akan mengadakan komunikasi formal
dengan nasabahnya dan Integrasi akan diumumkan setelah diperolehnya dukungan dari OJK
atas Integrasi. Dalam hal persetujuan dari nasabah dan/atau counterparties dari aset dengan
kualitas baik dan/atau liabilitas tertentu BBI sebagaimana yang disyaratkan untuk pengalihan
secara hukum tidak diperoleh sebelum tanggal efektif Integrasi, maka aset dan/atau liabilitas
tertentu tersebut tidak dialihkan ke Bank Permata dan akan tetap dikelola oleh BBI sampai
dicabutnya izin usaha BBI dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 58 POJK 41/2019.
Aset-aset yang tidak dialihkan atau dipindahkan ke Bank Permata akan tetap berada di dan
dimiliki oleh BBI sampai dicabutnya izin usaha BBI dengan tetap memperhatikan ketentuan
Pasal 58 POJK 41/2019. Seluruh tanah dan bangunan yang dimiliki oleh BBI dengan hak pakai
akan dialihkan ke Bank Permata secara komersial sebelum tanggal efektif Integrasi sehingga
tidak menjadi bagian dari aset BBI yang akan dialihkan pada tanggal Integrasi.

(242.031)

(383.911)

(242.031)

(383.911)

Laba Bersih

711.390

366.478

Penghasilan Komprehensif Lain, Setelah Pajak Penghasilan

149.967

71.686

Jumlah Laba Komprehensif

861.357

438.164

711.390

366.478

-

-

861.357

438.164

Tangguhan

Laba Bersih yang dapat Diatribusikan Kepada:
Pemilik Entitas Induk
Kepentingan Non-pengendali
Laba Komprehensif yang dapat Diatribusikan Kepada:
Pemilik Entitas Induk
Kepentingan Non-pengendali
Laba Bersih per Saham Dasar dan Dilusian yang dapat
Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (Rupiah Penuh)

-

-

25

13

Hingga periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2020, di tengah pandemi COVID-19,
Bank Permata masih mampu mempertahankan kemampuannya untuk meningkatkan kinerja,
yang ditandai dengan pertumbuhan aset yang disusul dengan pertumbuhan dalam dana
pihak ketiga, mempertahankan kualitas aset dan likuiditas yang optimal yang disertai dengan
modal yang kuat. Pendapatan operasional masih menunjukkan pertumbuhan positif sebesar
13% secara tahunan, sejalan dengan peningkatan NIM menjadi 4,5%. Penurunan laba bersih
terutama terdampak oleh peningkatan peningkatan cadangan kerugian penurunan nilai sebagai
dampak COVID-19 dan penurunan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya 25% menjadi
22% menyebabkan peningkatan beban pajak tangguhan sebesar Rp. 216 miliar.

(2) Laporan Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Periode berakhir 30 Juni 2020 BBI
Laporan keuangan BBI untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 bersumber dari
Laporan Keuangan BBI yang telah diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny dan Rekan dengan rekan
penanggung jawab Elizabeth Imelda, yang menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2019
(tidak diaudit)

2020
(diaudit)

ASET
Kas
Giro pada Bank Indonesia
Giro pada Bank-Bank Lain

8.391

11.161

1.000.734

972.360

196.302

218.040

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank-Bank Lain

8.798.991

9.578.774

Efek-Efek - Pihak Ketiga

1.920.777

1.614.045

Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali – Pihak Ketiga
Tagihan Akseptasi - Pihak Ketiga
Tagihan Derivatif
Kredit yang Diberikan - Bersih
Piutang Bunga
Aset Tetap - Bersih
Aset Pajak Tangguhan
Aset Lain-Lain
Jumlah Aset

-

4.760.326

1.619.898

1.175.870

18.925

124.249

18.383.211

16.381.548

181.479

122.465

89.016

85.791

640.243

1.864.249

204.482
33.062.449

139.395
37.048.273

2019
(tidak diaudit)

2020
(diaudit)

Simpanan dari Bank-Bank Lain
Utang atas efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali
Utang Akseptasi
Utang Derivatif
Utang Pajak
Beban Masih Harus Dibayar
Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja

7.044.412

11.133.489

502.370

23.336

370.759

-

1.619.898

1.345.036

25.033

255.014

5.678

319.067

42.837

69.537

9.214

8.251

Estimasi Kerugian atas Komitmen dan Kontijensi

-

Liabilitas lain-lain
Dana Usaha yang Dinyatakan
Jumlah Liabilitas

45.242
20.883.575
34.448.387

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
30 Juni
Deskripsi

2019
(tidak diaudit)

2020
(diaudit)

AKUN KANTOR PUSAT
Dana dari Kantor Pusat
Penghasilan Komprehensif Lain
Laba Belum Ditransfer (Defisit)
Jumlah Akun Kantor Pusat
Jumlah Liabilitas dan Akun Kantor Pusat

3.690.957

3.690.957

19.997

11.596

1.647.101

(1.102.667)

5.358.055
33.062.449

2.599.886
37.048.273

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
30 Juni
Deskripsi

2019
(tidak diaudit)

Pendapatan dan Beban Operasional
Pendapatan bunga

894.882

887.021

Beban bunga

172.722

308.247

Pendapatan Bunga - Bersih

722.160

578.774

50.059

15.932

1.536

1.373

51.595

17.305

Pendapatan lain-lain - bersih
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya
Beban Operasional Lainnya
Beban personalia

26.076

26.460

Beban umum dan administrasi

30.981

36.265

Kerugian (Keuntungan) transaksi mata uang asing - bersih

(7.149)

22.913

Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

127.853

190.521

Jumlah Beban Operasional Lainnya

177.762

276.159

Pendapatan operasional - bersih

595.993

319.920

9

(2.364)

Pendapatan (Beban) non-operasional - bersih
laba sebelum pajak
beban pajak
LABA (RUGI) BERSIH periode Berjalan

596.002

619.296
(301.740)

(1) Bank Permata
Sesuai dengan Pasal 50 ayat 1 POJK 41/2019, kreditur Bank Permata dapat mengajukan
keberatan terhadap Integrasi yang diusulkan dalam waktu 14 (empat) hari setelah
pengumuman ringkasan Rancangan Integrasi dalam minimal satu surat kabar.
Pada tanggal 7 Oktober 2020, Bank Permata akan mengumumkan ringkasan Rancangan
Integrasi, di surat kabar dan di situs web Bank Permata. Kreditur yang tidak mengajukan
keberatan sampai tanggal 21 Oktober 2020, akan dianggap telah menyetujui Rancangan
Integrasi. Apabila keberatan dari kreditur Bank Permata tidak dapat diselesaikan oleh Direksi
Bank Permata sampai tanggal RUPS, keberatan tersebut akan dibahas dalam RUPS tersebut
untuk mencapai penyelesaian sesuai dengan ketentuan berdasarkan POJK 41/2019. Selama
penyelesaian tersebut belum tercapai, Integrasi tidak dapat dilaksanakan.

Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi

Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
Perubahan nilai wajar efek utang melalui pendapatan komprehensif
lain
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
Subjumlah
JUMLAH KERUGIAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN SETELAH PAJAK
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN

-

(1.389)

-

743

-

(645)

-

(272)

-

646

-

374

-

(271)

538.973

(302.011)

Selain itu, tidak terdapat larangan yang berlaku terhadap proses Integrasi berdasarkan
perjanjian antara Bank Permata dan vendor-vendornya.
(2) BBI
Sesuai dengan Pasal 50 ayat 1 POJK 41/2019, kreditur BBI dapat mengajukan keberatan
terhadap Integrasi yang diusulkan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat) hari setelah
pengumuman ringkasan Rancangan Integrasi dalam minimal satu surat kabar dan situs web
BBI dan Bank Permata.

Setelah diumumkannya aksi korporasi BBL untuk mengambil alih Bank Permata pada bulan
Desember 2019, BBL telah menjalankan komitmen dan strateginya untuk memperluas usaha
perbankannya di Indonesia. Pada Juni 2020, jumlah kredit yang diberikan BBI bertumbuh
menjadi sebesar Rp. 21,84 triliun; sedangkan simpanan nasabah meningkat menjadi
Rp. 11,34 triliun. BBI telah mencatat rugi bersih sebesar Rp. 0,30 triliun setelah dilakukan
tambahan berdasarkan panduan IFRS 9 untuk pencadangan kerugian penurunan nilai sebesar
Rp. 3,32 triliun (atau setara dengan USD 200 juta) pada bulan Maret 2020.

Pada tanggal 7 Oktober 2020, BBI akan mengumumkan ringkasan Rancangan Integrasi di
surat kabar dan di situs web BBI. Kreditur yang tidak mengajukan keberatan sampai tanggal
21 Oktober 2020, akan dianggap telah menyetujui Rancangan Integrasi. Apabila keberatan dari
kreditur BBI tidak dapat diselesaikan oleh Pimpinan BBI sampai tanggal RUPS Bank Permata,
keberatan tersebut akan dibahas dalam RUPS Bank Permata tersebut untuk mencapai
penyelesaian sesuai dengan ketentuan berdasarkan POJK 41/2019. Selama penyelesaian
tersebut belum tercapai, Integrasi tidak dapat dilaksanakan. BBI harus menyelesaikan
keberatan kreditur sesuai dengan skema penyelesaian keberatan kreditur sampai dengan
pencabutan izin usaha BBI.

Secara keseluruhan, posisi permodalan BBI pada tanggal 30 Juni 2020 masih tetap jauh
di atas jumlah minimum rasio permodalan yang disyaratkan OJK sebesar 9%. BBI juga
menerima dana usaha yang dinyatakan tambahan sebesar USD 200 juta pada bulan April
2020, sehingga memperkuat permodalan inti. BBI melaporkan rasio CAR sebesar 79,21%
pada tanggal 30 Juni 2020; dibandingkan dengan 68,56% pada Desember 2019.

Apabila penyelesaian keberatan kreditur sesuai dengan skema penyelesaian keberatan kreditur
tidak dapat diselesaikan, sesuai dengan Pasal 50 ayat (8) POJK 41/2019, penyelesaian keberatan
kreditur akan menjadi: (i) tanggung jawab kantor pusat BBI, didukung dengan dokumen pernyataan
tanggung jawab kantor pusat BBI atau (ii) tanggung jawab Bank Permata berdasarkan akta yang
dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia.

(3) Perubahan Kegiatan Utama Bank Permata dan BBI
Tidak ada perubahan kegiatan utama Bank Permata dan BBI dalam periode yang berakhir
30 Juni 2020.
(4) Rincian Permasalahan yang Timbul Selama Tahun 2020
Selama periode berakhir 30 Juni 2020, Bank Permata dan BBI mengalami tantangan dalam
mencapai target penyaluran kredit yang diberikan dan kinerja yang terdampak perlambatan
pertumbuhan perekonomian dan peningkatan risiko kredit inheren sebagai akibat dari pandemi
COVID-19. Perlambatan pertumbuhan kredit terutama terjadi pada sektor ritel dan UMKM,
sejalan dengan penurunan daya beli masyarakat dengan diberlakukannya Pembatasan
Sosial Berskala Besar di beberapa kota besar di Indonesia sejak bulan Maret 2020. Selain
itu, dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian internasional juga menyebabkan
volatilitas dalam beberapa indikator makro ekonomi, terutama kurs valas dan imbal hasil
di pasar obligasi.
Pasca pandemi COVID-19, Kementerian Keuangan juga telah menerbitkan stimulus pajak
untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan Badan dari 25% menjadi 22% yang berlaku efektif
mulai 31 Maret 2020. Hal ini juga merugikan Bank Permata mengingat besarnya jumlah pajak
tangguhan aset yang dimiliki yang terutama berasal dari akumulasi rugi pajak. Tarif pajak
penghasilan yang lebih rendah menyebabkan Bank Permata harus melakukan penyesuaian
penilaian atas aset pajak tangguhannya sehingga menurunkan laba setelah pajak.
Menindaklanjuti perlambatan pertumbuhan perekonomian dan peningkatan risiko kredit
inheren, Manajemen BBI dan Bank Permata melakukan beberapa aksi manajemen termasuk
membatasi pemberian kredit yang diutamakan untuk nasabah dengan kualitas kredit yang
sehat, mempercepat upaya restrukturisasi dan relaksasi bagi nasabah yang terdampak
pandemi COVID-19, memfokuskan pada pertumbuhan tabungan dan giro sebagai sumber
dana yang stabil dan efisien serta melakukan upaya efisiensi biaya operasional bank.
Pada tanggal Rancangan Integrasi ini, pasar masih dalam kondisi tidak pasti dan rendah
kemungkinan bahwa ekonomi akan pulih dalam waktu dekat. Kondisi pasar yang kurang
kondusif ini akan menimbulkan tekanan dalam pencapaian kinerja dan target profitabilitas
Bank Hasil Integrasi.
D. Kebijakan Pemenuhan Ketentuan Perpajakan
Perlakuan pajak atas BBI ke Bank Permata memperhatikan kepatuhan pada ketentuan perpajakan
terkait, sebagai berikut:
(a) UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan (UU Pajak Penghasilan);
(b) UU No. 42/2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (UU PPN)
(c) Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan
Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (PP 94); dan
(d) Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2017 sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.010/2018 tentang Penggunaan Nilai Buku atas
Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau
Pengambilalihan Usaha (secara bersama disebut PMK 205).
Perlakuan Pajak atas Integrasi
(a) Pajak Penghasilan Badan
Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) UU Pajak Penghasilan dan Pasal 1 ayat (7) PMK 205,
pengalihan semua atau sebagian aktiva dan kewajiban dari BBI ke Bank Permata dalam
rangka Integrasi dikategorikan sebagai pengambilalihan usaha. Selanjutnya, pengalihan aktiva
dalam rangka pengambilalihan usaha dilakukan menggunakan nilai pasar, kecuali ditentukan
lain oleh Menteri Keuangan. Pasal 18 ayat (3) UU Pajak Penghasilan memberikan hak
kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP) untuk menghitung kembali penghasilan dan biaya
Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lain, sesuai dengan prinsip
kewajaran dan praktik bisnis yang lazim antara pihak independen yang tidak dipengaruhi
oleh hubungan istimewa.

(6) Berdasarkan Pasal 52 POJK 41/2019 jo. Pasal 62 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (UUPT), para pemegang saham dari Bank Permata diberikan kesempatan
untuk menjual saham-saham mereka kepada Bank Permata atau untuk tetap menjadi
pemegang saham Bank Permata.

H. Pengaturan Hak dan Kewajiban terhadap Pihak Ketiga

penghasilan (Kerugian) komprehensif lain
Pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke
laba rugi
Subjumlah

Di luar Integrasi, Bank Permata juga berencana untuk menunjuk seorang Direktur Bank
Permata yang penunjukannya akan efektif secepat-cepatnya setelah didapatkannya
persetujuan RUPS untuk penunjukannya dan persetujuan atas uji penilaian kemampuan dan
kepatutan oleh OJK.

G. Benturan Kepentingan Bank Permata dan BBI dan Anggota Direksi, Dewan Komisaris atau
Dewan Pengawas Syariah (apabila ada)
Tidak terdapat benturan kepentingan antara Bank Permata dan BBI serta anggota Direksi, Dewan
Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah (sebagaimana relevan) baik di Bank Permata
maupun BBI.

317.556

57.029
538.973

(1) Bank Permata
Berdasarkan ketentuan dalam POJK 41/2019, calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris
bank hasil Integrasi yang disebutkan dalam Rancangan Integrasi ini akan menjalani uji
penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK. Bank Permata tidak berencana untuk
mengubah status, hak dan kewajiban anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota
Dewan Pengawas Syariah, dan karyawan di Bank Permata.

(5) Dengan bergantung pada dipenuhinya seluruh persyaratan-persyaratan yang disebutkan
dalam angka (1) diatas, sejak tanggal izin Integrasi berlaku, yaitu sejak tanggal persetujuan
Menkumham atas perubahan anggaran dasar Bank Hasil Integrasi, yang direncanakan akan
terjadi pada tanggal 21 Desember 2020, seluruh aset dengan kualitas baik serta liabilitas
tertentu milik BBI yang merupakan objek dari Integrasi akan dialihkan kepada Bank Permata,
pengalihan mana dimuat dalam berita acara pengalihan aset yang berkualitas baik dan/atau
liabilitas tertentu yang merupakan objek Integrasi yang akan dinyatakan dalam akta notaris.

BBI akan melakukan pemberitahuan kepada karyawannya mengenai proses Integrasi dan
visi usahanya. Sebagai bagian dari Integrasi, BBI mengharapkan seluruh karyawannya
setuju untuk menjadi karyawan Bank Permata. BBI akan memberikan kepada karyawannya,
kompensasi atau pesangon sesuai dengan UU Ketenagakerjaan dan perjanjian kerja
bersama BBI yang berlaku sebelum bergabung dengan Bank Permata, dimana karyawan BBI
yang setuju untuk bergabung dengan Bank Permata akan mengikuti syarat dan ketentuan
ketenagakerjaan yang berlaku normal pada Bank Permata. Rencana transisi akan dirancang
untuk mengelola onboarding dari karyawan BBI ke Bank Permata untuk memastikan terus
berlanjutnya kegiatan selama proses Integrasi dan penggabungan karyawan dengan lancar,
untuk mendukung pengembangan secara profesional dan keberlanjutan struktur yang baru.

Pendapatan Operasional Lainnya
Provisi dan Komisi lainnya - bersih

Penyelesaian Status, Hak dan Kewajiban Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan
Pengawas Syariah, dan Karyawan

Pengaturan hak dan kewajiban Pimpinan BBI akan ditentukan sesuai dengan syarat dan ketentuan
yang disepakati oleh BBL dan Bank Permata serta peraturan yang berlaku, dan dengan tujuan
untuk mencapai proses integrasi yang lancar.

2020
(diaudit)

Selain itu, tidak terdapat larangan yang berlaku terhadap proses Integrasi berdasarkan
perjanjian antara BBI dan vendor-vendornya.
I.

Penyelesaian Hak Pemegang Saham
Sesuai dengan Pasal 52 POJK 41/2019, para pemegang saham Bank Permata diberikan pilihan
untuk menjual sahamnya kepada Bank Permata atau tetap menjadi pemegang saham Bank
Permata pasca Integrasi.
Para pemegang saham Bank Permata yang berhak mengambil opsi tersebut adalah pemegang
saham yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Bank Permata tertanggal 6 November 2020,
yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS Bank Permata dan saham-saham
yang dapat dimintakan untuk dijual ke Bank Permata adalah saham-saham yang sudah diterbitkan
minimal lebih dari 5 (lima) tahun.
Apabila para pemegang saham memilih untuk menjual saham mereka kepada Bank Permata
karena Integrasi, maka Bank Permata akan membeli saham tersebut dengan harga Rp.1.338
per saham yang merupakan harga wajar berdasarkan laporan hasil penilaian dari KJPP
Suwendho Rinaldy & Rekan, selaku penilai independen sebagaimana dinyatakan dalam laporan
No. 00342/2.0059-02/BS/07/0242/1/IX/2020 tanggal 15 September 2020. Oleh karena itu,
pemegang saham yang memilih untuk menjual sahamnya ke Bank Permata harus mengikuti
prosedur berikut untuk menjual sahamnya ke Bank Permata:
(1) Pemegang saham yang akan menjual sahamnya harus mengisi Formulir Pernyataan
Penjualan Saham dan memberikan instruksi penjualan kepada pialang/perusahaan efeknya
dimana pemegang saham membuka rekening efeknya masing-masing untuk memindahkan
sahamnya ke rekening penampungan yang disediakan oleh KSEI untuk setiap saham Bank
Permata (Rekening Penampungan), dengan cap perusahaan pialang dibubuhkan padanya.
(2) Pemegang Saham wajib menyerahkan Formulir Pernyataan Penjualan Saham kepada Bank
Permata melalui Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra yang bertempat di Gedung
Plaza Sentral Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman 47-48, Jakarta Selatan, Indonesia, dalam waktu jam
kerja 09.00 sd 16.00 WIB selambat-lambatnya 7 hari kalender setelah RUPS Bank Permata
yang akan diselenggarakan pada 1 Desember 2020, atau paling lambat 8 Desember 2020
(Periode Pernyataan Kehendak Penjualan). Semua instruksi yang diberikan oleh pemegang
saham publik agar saham mereka ditransfer ke Rekening Penampungan bersifat final dan tidak
dapat dibatalkan.
(3) Pemegang saham publik Bank Permata yang telah menyatakan niatnya untuk menjual
sahamnya dalam Periode Pernyataan Kehendak Penjualan, tetapi tidak mengalihkan
sahamnya ke Rekening Penampungan sampai dengan 8 Desember 2020, dianggap telah
membatalkan niatnya untuk menjual dan mengalihkan saham mereka.
(4) Penyelesaian pembelian saham akan dilakukan dalam waktu 10 hari kerja setelah
Tanggal Efektif Integrasi atau paling lambat 13 Januari 2021 (Tanggal Penyelesaian).
Selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian, KSEI akan mengalihkan saham
yang ada dalam Rekening Penampungan ke rekening dari suatu perusahaan efek yang
akan ditunjuk oleh Bank Permata selaku pihak yang bertindak sebagai perantara pedagang
efek Bank Permata.

H. Rencana Perubahan Nama dan Logo
Tidak ada rencana untuk melakukan perubahan nama dan/atau logo Bank Permata setelah
dilakukannya Integrasi BBI ke Bank Permata.
I.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Bank Permata
Tidak ada perubahan yang akan dilakukan terhadap struktur permodalan dan komposisi pemegang
saham Bank Permata segera setelah tanggal efektif Integrasi. Akan tetapi, mengingat dana usaha
yang dinyatakan dari BBI seluruhnya akan dialihkan ke Bank Permata dalam bentuk Hutang
kepada Pemegang Saham, dimana sebagian dalam bentuk instrumen utang Modal Inti Tambahan
dalam valuta asing sebesar USD 700 juta sedangkan sisanya sebesar ekuivalen USD 765 juta
akan dilunasi oleh Bank Permata dan ditempatkan kembali oleh Pemegang Saham (BBL) sebagai
Dana Setoran Modal dalam valuta Rupiah pada tanggal efektif Integrasi, maka jumlah modal Bank
Permata yang dapat diperhitungkan dalam rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)
akan meningkat sebesar USD 1.465 juta atau ekuivalen Rp.21 triliun.

J.

Informasi Keuangan Proforma Pasca Integrasi yang Diperiksa oleh Akuntan Publik
Informasi Keuangan Bank Permata Pasca Integrasi pada tanggal dan untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 bersumber dari Informasi Keuangan Konsolidasian
Proforma PT Bank Permata Tbk dan Entitas Anak yang kompilasinya telah diperiksa oleh KAP
Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers,
dengan rekan penanggung jawab, Drs. Irhoan Tanudiredja, CPA, dalam laporannya tertanggal
29 September 2020. Informasi Keuangan Bank Permata Pasca Integrasi pada tanggal dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2021, dan 2022 bersumber dari
Informasi Keuangan Prospektif Gabungan PT Bank Permata Tbk yang kompilasinya telah diperiksa
oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers,
dengan rekan penanggung jawab, Drs. Irhoan Tanudiredja, CPA, dalam laporannya tertanggal
29 September 2020.
Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma dan Informasi Keuangan Prospektif Gabungan
disajikan semata-mata untuk menggambarkan dampak integrasi bisnis seolah-olah peristiwa
atau transaksi tersebut telah terjadi atau telah dilakukan pada tanggal 1 Januari 2019, dengan
asumsi kombinasi bisnis penuh antara BBI dan Bank Permata sesuai dengan PSAK 38. Oleh
karena itu, hasil aktual dari peristiwa atau transaksi tersebut seringkali berbeda dari prakiraan.
Informasi Keuangan Konsolidasi Proforma dan Informasi Keuangan Prospektif Gabungan disusun
berdasarkan asumsi, estimasi dan informasi tertentu yang tersedia pada saat diterbitkannya
laporan tersebut yang tidak tercantum dalam Rancangan Integrasi ini.
(1) Laporan Posisi Keuangan
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

L.

BBI

Bank Permata
dan Entitas
Anak

Pasca
Integrasi

2019

2019

2019

2020

2021

2022

2.297.685
7.841.566

Bank Pasca Integrasi

ASET

(4) Sehubungan dengan Integrasi, BBI dan Bank Permata secara bersama-sama telah
mempersiapkan konsep Akta Integrasi sebagaimana disyaratkan oleh POJK 41/2019,
dimana konsep Akta Integrasi ini akan disetujui oleh RUPS Bank Permata dan selanjutnya
akan dinyatakan dalam akta notaris paling lambat dua hari kerja sejak tanggal persetujuan
OJK atas permohonan izin integrasi (saat ini direncanakan untuk diterima pada tanggal
14 Desember 2020.

(2) BBI
BBI merupakan kantor cabang BBL dan International Banking Group (IBG) yang berdomisili
di kantor pusat BBL melakukan fungsi peran pengawasan yang serupa dengan Dewan Komisaris.
BBI tidak mempunyai Dewan Pengawas Syariah.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Digitalisasi tetap menjadi fokus kami, yang didorong oleh kebutuhan nasabah korporasi kami yang
terus berubah, dan Bank Permata dan BBI berkomitmen untuk terus memberikan platform dan
solusi yang kuat yang dapat membantu nasabah-nasabah kami mengembangkan usaha-usahanya
secara berkelanjutan.

(3) Sehubungan dengan Integrasi, BBI dan Bank Permata secara bersama-sama telah
mempersiapkan Rancangan Integrasi sebagaimana disyaratkan oleh POJK 41/2019 yang
diusulkan secara bersama-sama oleh Direksi BBI dan Bank Permata, dimana Rancangan
Integrasi tersebut telah mendapatkan persetujuan dari (i) General Manager dan Wakil General
Manager BBI, pada tanggal 25 Agustus 2020 dan Direksi BBL, pada tanggal 27 Agustus 2020
dan (ii) Direksi dan Dewan Komisaris Bank Permata, pada tanggal 21 Agustus 2020, dengan
perubahan Rancangan Integrasi juga telah mendapatkan persetujuan dari (i) General Manager
dan Wakil General Manager BBI, pada tanggal 29 September 2020 dan Direksi Eksekutif
(Executive Board of Directors) BBL, pada tanggal 29 September 2020 dan (ii) Direksi dan
Dewan Komisaris Bank Permata, pada tanggal 28 September 2020.

Karena transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan
substansi ekonomi kepemilikan BBL atas sebagian dari aset dan liabilitas BBI yang
dipindahkan ke Bank Permata, maka transaksi tersebut diakui pada jumlah tercatat (nilai
buku) berdasarkan metode penyatuan kepemilikan (pooling of interest). Penyesuaian terhadap
nilai buku hanya dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebijakan akuntansi entitas yang
melakukan pengalihan (BBI) dengan kebijakan akuntansi yang diberlakukan oleh entitas yang
menerima pengalihan (Bank Permata).
F.

G. Usaha Perbankan Korporasi dan Komersial
Integrasi Bank Permata dan BBI membentuk suatu nilai sinergi yang kuat. Pada saat ini, Bank
Permata memiliki basis nasabah yang berkisar dari nasabah multinasional hingga perusahaan
besar dan nasabah komersial di seluruh Indonesia yang didukung oleh cakupan jaringan kami yang
luas. Portofolio kami didiversifikasi dalam berbagai macam industri dan kami memiliki kapabilitas
yang komprehensif untuk mendukung nasabah kami untuk keperluan pembiayaan modal kerja dan
pendanaan investasi, pembiayaan perdagangan dan supply chain, pengelolaan kas dan tresuri, dan
jasa surat berharga. Disamping itu, Bank Permata juga adalah salah satu bank Syariah terdepan
yang juga memberikan produk-produk inovatif kepada nasabah-nasabah korporasi. BBI membawa
presensi global BBL dan memungkinkan Bank Permata untuk mengakses bisnis lintas batas yang
belum tersentuh, didukung oleh ahli industri yang sangat memiliki kapabilitas dan cara kerja yang
paling efisien (good practices).

Berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran No. 00358/2.0059-02/BS/07/0242/1/IX/2020
tanggal 18 September 2020 yang diterbitkan oleh KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan, selaku
penilai independen, Integrasi bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan
Usaha Utama, mengingat nilai transaksi Integrasi adalah sebesar Rp 0 atau 0% dari ekuitas
Bank Permata. Jumlah ini tidak bersifat material karena tidak mencapai 20% dari ekuitas
Bank Permata.

Integrasi BBI ke Bank Permata termasuk dalam definisi transaksi kombinasi bisnis entitas
sepengendali dimana BBL sebagai entitas induk memindahkan sebagian dari aset dan liabilitas
dalam salah satu entitas kelompok usaha (BBI) ke entitas kelompok usaha yang lain (Bank
Permata). Meskipun BBI pada akhirnya akan dibubarkan setelah Integrasi, Integrasi tidak
mengubah substansi ekonomi dari kepemilikan BBL atas aset dan liabilitas BBI yang dialihkan
ke Bank Permata.

365.839

212.906
17.871.287
27.704.394

Integrasi akan membawa kesempatan bisnis yang lebih besar di cabang-cabang Bank Permata,
lebih lanjut lagi menunjukkan manfaat yang timbul dari menggabungkan jaringan dan jumlah
nasabah yang meningkat dari kedua cabang, termasuk manfaat yang akan diperoleh nasabahnasabah dari Integrasi ini. Kami akan menetapkan tujuan-tujuan yang ambisius untuk retensi
nasabah dan mempercepat tindakan untuk meningkatkan pengalaman nasabah dengan
menggabungkan perbankan konvensional dan perbankan digital dalam mendukung transaksitransaksi nasabah.

(2) Integrasi merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK
No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu karena
transaksi pengalihan aset yang berkualitas baik dan/atau liabilitas tertentu yang menjadi objek
Integrasi pada dasarnya dilakukan antara BBL sebagai pemegang saham pengendali dan
Bank Permata sebagai perusahaan publik yang dikendalikannya. Untuk melakukan Integrasi
tersebut, Bank Permata telah memperoleh pendapat kewajaran dari KJPP Suwendho Rinaldy
& Rekan, selaku penilai independen sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Pendapat
Kewajaran No. 00358/2.0059-02/BS/07/0242/1/IX/2020 tanggal 18 September 2020, yang
berpendapat bahwa secara keseluruhan Integrasi adalah wajar.

Sesuai dengan PSAK No. 38, transaksi kombinasi bisnis antara entitas sepengendali dilakukan
dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang
sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi sehingga
transaksi tersebut tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi kelompok usaha secara
keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam kelompok usaha tersebut.

LIABILITAS
Simpanan dari Nasabah

(1) Integrasi hanya dapat dilaksanakan setelah persyaratan-persyaratan tersebut di bawah ini
dipenuhi:
(a) diajukannya permohonan izin integrasi kepada OJK (Departemen Perizinan dan Informasi
Perbankan), yang disertai dengan:
(i) berita acara RUPS Bank Permata yang memuat persetujuan Integrasi;
(ii) Rancangan Integrasi yang telah disetujui oleh RUPS Bank Permata;
(iii) konsep Akta Integrasi yang telah disetujui oleh RUPS Bank Permata;
(iv) rancangan perubahan anggaran dasar (AD) Bank Permata yang telah disetujui RUPS
Bank Permata; dan
(v) rancangan berita acara pengalihan seluruh hak dan kewajiban yang merupakan objek
Integrasi dari BBI kepada Bank Permata;
(b) diumumkannya ringkasan Rancangan Integrasi dalam satu surat kabar harian yang
berperedaran nasional, dan situs web BBI dan Bank Permata;
(c) diumumkannya rencana Integrasi secara tertulis kepada karyawan Bank Permata dan BBI
yang direncanakan akan dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2020;
(d) diperolehnya persetujuan atau tidak adanya keberatan dari kreditur dari masingmasing BBI dan Bank Permata dan/atau telah dilakukannya tindakan yang diperlukan,
sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian-perjanjian dimana masing-masing BBI dan
Bank Permata merupakan pihak di dalamnya;
(e) diperolehnya persetujuan atas permohonan izin integrasi dari OJK (Departemen Perizinan
dan Informasi Perbankan);
(f) diperolehnya persetujuan yang sah dari RUPS Bank Permata mengenai Integrasi,
Rancangan Integrasi, konsep Akta Integrasi, keberlanjutan penunjukkan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Bank Permata sebagai Bank Hasil Integrasi, pembelian saham
pemegang saham yang bermaksud untuk menjual saham-sahamnya kepada Bank
Permata dan rancangan perubahan AD Bank Permata;
(g) diperolehnya persetujuan dari kantor pusat BBI (yaitu BBL) mengenai Integrasi yang juga
memuat persetujuan atas pencabutan izin usaha BBI sebagai dampak Integrasi;
(h) diperolehnya persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan atas calon anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Bank Permata sebagai Bank Hasil Integrasi dari OJK (Departemen
Perizinan dan Informasi Perbankan);
(i) ditandatanganinya Akta Integrasi dan berita acara pengalihan aset-aset yang berkualitas
baik dan/atau liabilitas tertentu yang menjadi objek Integrasi oleh BBI dan Bank Permata;
dan
(j) diperolehnya bukti pemberitahuan dan persetujuan dari Menkumham atas perubahan
anggaran dasar Bank Permata sebagai Bank Hasil Integrasi.

(b) Aspek Finansial Integrasi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
Integrasi BBI ke Bank Permata dianggap sebagai Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali
sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 38. Entitas sepengendali
didefinisikan sebagai entitas yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan atau
dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian yang sama. Dalam hal ini, BBI dan Bank
Permata sama-sama berada di bawah pengendalian BBL.
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Dengan memperhatikan ruang lingkup, kualifikasi, dan asumsi Pendapat Hukum, maka pernyataan
Pendapat Hukum secara singkat adalah sebagai berikut:

Jaringan Kantor
Kantor cabang BBI di Jakarta dan kantor cabang pembantu di Medan akan tetap dipertahankan oleh BBI
setelah Integrasi untuk tujuan penyelesaian aset dan liabilitas yang tidak dialihkan ke Bank Permata
dalam waktu maksimal 2 (dua) tahun sejak ijin integrasi berlaku dan tidak melakukan kegiatan
usaha perbankan lainnya. Selanjutnya, kantor cabang BBI di Jakarta dan kantor cabang pembantu
di Medan akan ditutup sesuai permohonan Cabut Izin Usaha (CIU) yang akan diajukan oleh Kantor
Pusat Bangkok Bank. Kantor cabang pembantu BBI di Surabaya akan pada tanggal efektif Integrasi
berhenti beroperasi dan setelah pemenuhan ketentuan-ketentuan yang berlaku oleh Bank Permata,
ex-kantor cabang pembantu Surabaya BBI akan dibranding ulang dan dioperasikan sebagai suatu
kantor cabang Bank Permata setelah tanggal efektif Integrasi. Bank Permata juga berencana untuk
membuka suatu kantor cabang baru pada lokasi yang sebelumnya merupakan lokasi kantor cabang
Jakarta BBI yang akan beroperasi setelah mendapatkan perizinan-perizinan yang relevan dari OJK
setelah Integrasi.
Seluruh aset dengan kualitas baik dan liabilitas tertentu BBI di kantor cabang Jakarta, kantor
cabang pembantu Surabaya dan kantor cabang pembantu Medan yang merupakan objek Integrasi
akan dialihkan kepada Bank Permata berdasarkan satu rangkaian dokumen-dokumen hukum
sebagai bagian dari Integrasi, kecuali untuk hak atas tanah dan bangunan dari kantor-kantor
cabang di Jakarta dan Surabaya yang akan dialihkan kepada Bank Permata secara komersial
sebelum tanggal efektif Integrasi.

K. Keterangan Singkat mengenai Pendapat dari Segi Hukum
Hadiputranto, Hadinoto & Partners telah ditunjuk oleh Bank Permata berdasarkan Surat Penunjukan
tanggal 22 Juni 2020 sebagai konsultan hukum Bank Permata serta untuk memberikan suatu opini
dari aspek hukum (Pendapat Hukum) sehubungan dengan Integrasi sebagaimana dimaksud pada
Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 43 POJK 41/2019.

Liabilitas-liabilitas yang tidak dan/atau tidak dapat dialihkan atau dipindahkan ke Bank Permata
akan tetap berada di dan dimiliki oleh BBI sampai dicabutnya izin usaha BBI dengan tetap
memperhatikan ketentuan Pasal 58 POJK 41/2019.

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapat Ahli sehubungan dengan Integrasi
Pendapat Konsultan Pajak Bank Permata
Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, pengalihan aktiva dalam rangka Integrasi dapat
menggunakan nilai buku dengan persetujuan DJP. Kegagalan mendapatkan persetujuan nilai buku
akan mengakibatkan pengalihan aktiva dalam rangka Integrasi harus menggunakan nilai pasar,
yang mungkin menimbulkan tambahan beban pajak penghasilan.
BBI dan Bank Permata telah menunjuk penasehat pajak untuk memitigasi risiko atas implikasi
perpajakan di atas dan implikasi perpajakan lainnya yang relevan, seperti pembebaskan Pajak
Pertambahan Nilai atas pengalihan aktiva dalam rangka Integrasi, sesuai dengan Undang-Undang
Pajak yang berlaku. Namun, perlu dipahami bahwa pendapat penasihat pajak mungkin berbeda
dari pendapat otoritas pajak.

Modal Inti Tambahan Bank Permata direncanakan akan memiliki fitur mekanisme write down
dalam hal Bank Permata berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (point of non-viability).
Selain itu, Modal Inti Tambahan Bank Permata juga akan memiliki fitur opsi beli (call option)
dengan persyaratan opsi beli hanya dapat dieksekusi paling cepat 5 (lima) tahun setelah
instrumen modal diterbitkan dan dengan persetujuan OJK. Pelaksanaan Modal Inti Tambahan
Bank Permata akan dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku
termasuk peraturan-peraturan di bidang pasar modal. Selanjutnya sisa dari Hutang kepada
Pemegang Saham sejumlah USD 765 juta akan dilunasi oleh Bank Permata pada tanggal
efektif Integrasi yang akan diikuti dengan penempatan Dana Setoran Modal oleh BBL di Bank
Permata pada tanggal yang sama. Jumlah spesifik, syarat dan ketentuan dari Dana Setoran
Modal dan Modal Inti Tambahan akan tunduk pada persetujuan dari regulator, baik OJK
maupun Bank of Thailand.
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J.

Pengalihan liabilitas tertentu dari BBI ke Bank Permata termasuk pengalihan dana usaha yang
dinyatakan yang merupakan jumlah penempatan modal dari BBL kepada BBI. Dana usaha
yang dinyatakan merupakan bagian dari liabilitas BBI yang diperhitungkan sebagai Modal Bank
dan oleh karena itu, dana usaha yang dinyatakan juga akan dialihkan secara hukum ke Bank
Permata, sebagai bagian dari pengalihan liabilitas tertentu pada tanggal efektif Integrasi. Dana
usaha yang dinyatakan sejumlah USD 1.465 juta seluruhnya akan dialihkan ke Bank Permata
sebagai Hutang kepada Pemegang Saham (BBL), dimana sebagian dari jumlah tersebut akan
dialihkan dalam bentuk instrumen Modal Inti Tambahan (Additional Tier 1) sejumlah USD 700
juta yang diperhitungkan sebagai bagian dari Modal Inti Bank, sesuai dengan POJK 11/2016.
Untuk memenuhi syarat sebagai Modal Inti Tambahan, suatu instrumen harus memenuhi
kriteria yang diatur dalam POJK 11/2016. Instrumen yang memenuhi syarat sebagai Modal
Inti Tambahan termasuk di antaranya: (i) diterbitkan dan telah dibayar penuh; (ii) tidak memiliki
jangka waktu dan tidak terdapat persyaratan yang mewajibkan pelunasan oleh bank di masa
yang akan datang; (iii) tidak memiliki fitur step-up; (iv) memiliki fitur untuk dikonversi menjadi
saham biasa atau mekanisme write down dalam hal bank berpotensi terganggu kelangsungan
usahanya (point of non-viability); (v) bersifat subordinasi pada saat likuidasi, (vi) perolehan
imbal hasil tidak dapat dipastikan baik jumlah maupun waktu dan tidak dapat diakumulasikan
antar periode; dan (vii) tidak memiliki fitur pembayaran dividen atau imbal hasil yang sensitif
terhadap risiko kredit.

Sebagai penanganan dampak COVID-19, Bank Permata berfokus pada upaya restrukturisasi
kredit untuk debitur yang terkena dampak COVID-19 sebesar 12% dari total portofolio dan
mempercepat upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui upaya penagihan, likuidasi,
restrukturisasi dan penghapusbukuan secara intensif. Pada bulan Juni 2020, rasio NPL bruto
dan NPL net masing-masing bernilai 3,7% dan 1,8%, dengan NPL coverage ratio sebesar
112%. Posisi likuditas tetap kuat dengan LDR senilai 81% dan rasio CASA yang terus naik
menjadi 52%. Rasio modal juga tetap kuat dengan Rasio CET-1 dan CAR pada tanggal
30 Juni 2020 senilai 20,2% dan 21,3%, di atas persyaratan minimum CAR sebesar 12,5%.

F.

Bank Permata akan membeli hingga 2.804.273.920 saham yang merupakan 10 persen dari
jumlah saham ditempatkan Bank Permata. Apabila jumlah saham yang ditawarkan untuk
dijual kepada Bank Permata melebihi 2.804.273.920 saham, sisa dari saham-saham tersebut
akan dibeli oleh pihak ketiga yang akan ditunjuk oleh Bank Permata dengan harga yang sama
sebagaimana harga beli Bank Permata.

E. Metode Pengalihan Aset dan Liabilitas

Beban Pajak Penghasilan
Kini

Pemegang saham publik yang memegang saham warkat dan bermaksud untuk menjual
sahamnya sesuai ketentuan di atas, diberikan waktu untuk menghubungi dan menunjuk
perantara pedagang efek untuk mengkonversi saham warkatnya menjadi saham tanpa warkat
melalui Biro Administrasi Efek Bank Permata, paling lambat 4 Desember 2020, yaitu 3 (tiga)
hari kerja sebelum berakhirnya Periode Pernyataan Kehendak Penjualan. Biaya konversi
saham tersebut menjadi tanggungan pemegang saham.

Persetujuan penggunaan nilai buku dari DJP memungkinkan pengalihan aktiva dalam Integrasi
dibebaskan dari pajak penghasilan.

(c) Pemotongan Pajak Penghasilan atas Modal Inti Tambahan (Additional Tier 1)
Pemotongan pajak Pasal 26 dilakukan apabila terdapat imbalan dari Modal Inti Tambahan pada
saat imbalan tersebut ditentukan dan menjadi kewajiban atau pada saat pembayaran imbalan,
mana saja yang lebih dulu. Tarif pemotongan pajak yang akan diterapkan adalah sebesar 20%
atau tarif yang sesuai dengan perjanjian pajak berganda yang berlaku, dengan memperhatikan
peraturan penerapan ketentuan perjanjian pajak berganda.

Program pelatihan dan pengembangan sepanjang dan setelah Integrasi akan terus menerus
dikembangkan dengan memperkuat dan internalisasi nilai-nilai Bank Permata. Disamping itu, Bank
Permata akan dapat terus mengembangkan kapabilitas sumber daya manusianya dengan programprogram yang berfokus untuk menguatkan kemampuan untuk mengantisipasi perubahan pasar yang
cepat, termasuk kemampuan untuk berinovasi dan menerapkan digitalisasi dalam segala aspek dan
proses perbankan, kehati-hatian dalam mengenali dan mengantisipasi kebutuhan dan preferensi
nasabah, serta menciptakan produk dan jasa keuangan yang komprehensif dalam suatu cara yang
sederhana, cepat, dapat diandalkan dan inovatif.

(5) Tanggal Penyelesaian dapat berubah sewaktu-waktu pada Tanggal Efektif Integrasi.
Jika ada perubahan pada Tanggal Penyelesaian, Bank Permata akan mengumumkan
perubahan tersebut.
(6) Setiap pajak atau komisi yang dikenakan dan dibayarkan untuk penjualan saham publik
sebagaimana dijelaskan di atas akan ditanggung oleh penjual dan pembeli terkait sesuai
dengan peraturan BEI yang berlaku dan pengaturan biaya yang disepakati dengan pialang dari
masing-masing pihak.

Berdasarkan ketentuan di atas, pengalihan aktiva dalam rangka Integrasi ini wajib
menggunakan nilai pasar dan merupakan transaksi yang dikenakan pajak. Namun demikian,
berdasarkan Pasal 10 ayat (3) UU Pajak Penghasilan dan PMK 205, pengalihan aktiva dalam
rangka Integrasi dapat menggunakan nilai buku, setelah mendapat persetujuan dari DJP,
dengan persyaratan sebagai berikut:
(i) mengajukan permohonan yang dilakukan oleh Bank Permata, sebagai pihak yang
menerima pengalihan aktiva, dalam waktu 6 bulan setelah Integrasi dengan melampirkan
alasan dan tujuan melakukan Integrasi;
(ii) memenuhi persyaratan uji tujuan bisnis (business purpose test); dan
(iii) memperoleh surat keterangan fiskal dari DJP baik untuk BBI maupun Bank Permata.

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kas
Giro pada Bank Indonesia

10.226
850.870

2.303.932
8.082.615

2.303.932
8.082.615

2.265.393
6.121.585

2.281.329
7.067.856

Giro pada Bank-Bank Lain - bersih
Penempatan pada Bank Indonesia dan BankBank Lain - bersih
Aset Keuangan untuk Diperdagangkan

231.895

2.190.441

2.422.336

867.519

1.289.640

1.331.180

9.074.973

14.854.689

22.830.541

21.061.229

23.558.577

25.050.709

55.254

2.484.364

2.539.618

1.421.084

1.658.466

1.701.695

Efek-Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali

-

1.534.574

1.534.574

8.549.776

6.460.884

5.944.449

Tagihan Akseptasi - bersih
Kredit yang Diberikan - bersih

1.282.107

1.693.465

2.975.572

2.177.969

2.361.956

2.596.590

18.352.654

105.082.244

121.994.898

121.427.962

135.117.294

155.563.732

2.396.921

13.801.606

14.565.996

16.298.860

23.676.731

27.691.415

87.994

2.451.459

2.451.459

2.842.134

2.817.514

2.821.549

1.297

516.952

516.952

666.098

834.929

1.108.471

713.027

1.643.021

2.356.048

1.933.259

1.635.132

1.043.803

80.805
33.138.023

4.811.897
161.451.259

4.892.702
189.467.243

4.577.329
190.210.197

4.872.067
213.632.375

5.380.074
240.372.918

Efek-Efek untuk Tujuan Investasi - bersih
Aset Tetap - bersih
Aset Tak Berwujud - bersih
Aset Pajak Tangguhan - bersih
Aset Lain-Lain - bersih
JUMLAH ASET

BBI

Bank Permata
dan Entitas
Anak

Pasca
Integrasi

2019

2019

2019

Bank Pasca Integrasi
2020

2021

2022

LIABILITAS
Liabilitas Segera

Bank Permata adalah pihak yang akan melakukan pembelian atas saham-saham yang dimiliki
oleh para pemegang saham Bank Permata yang berniat untuk menjual saham yang dimilikinya
dengan harga yang akan disebutkan di Rancangan Integrasi. Pembelian saham-saham yang
dilakukan oleh Bank Permata hanya dapat dilaksanakan jika Bank Permata melakukannya:
(a) setelah jangka waktu 5 tahun sejak penerbitan saham-saham terkait;
(b) untuk tujuan tertentu;
(c) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(d) setelah memperoleh persetujuan OJK Divisi Perbankan;
(e) dengan tidak menyebabkan penurunan modal di bawah persyaratan minimum yang diatur
di POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank
Umum sebagaimana diubah POJK No. 34/POJK.03/2016;
(f) setelah OJK Divisi Pasar Modal memberikan indikasi tidak keberatan terhadap rencana
pembelian yang dilakukan oleh Bank Permata terhadap saham-saham yang dimiliki oleh
pemegang saham dari Bank Permata yang bermaksud menjual saham-saham mereka
kepada Bank Permata;
(g) setelah memperoleh persetujuan di dalam RUPS Bank Permata; dan
(h) setelah mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi
kepada OJK Divisi Pasar Modal sehubungan dengan pembelian kembali saham-saham
Bank Permata.

EKUITAS

Kesediaan Bank Permata sebagai pihak yang akan melakukan pembelian atas saham-saham
yang dimiliki oleh pemegang saham Bank Permata yang berniat untuk menjual sahamnya telah
sesuai dengan ketentuan Pasal 62 UUPT.

Tambahan Modal Disetor - bersih
Cadangan Nilai Wajar Bersih – Efek-Efek
untuk

Simpanan dari Nasabah

-

345.257

345.257

396.301

294.840

275.999

7.813.355

123.184.575

130.997.930

134.683.562

157.821.919

181.644.994

605.004

2.973.682

3.578.686

2.266.239

2.414.904

2.613.950

37.791

82.101

119.892

259.974

263.200

267.426

1.418.779

1.715.318

3.134.097

2.994.078

3.249.550

3.587.468

-

4.733.309

4.733.309

-

-

-

180.161

45.791

116.216

-

-

Simpanan dari Bank-Bank Lain
Liabilitas Keuangan untuk Diperdagangkan
Utang Akseptasi
Utang atas Efek-Efek yang Dijual dengan Janji
Dibeli Kembali
Utang Pajak Penghasilan Badan
Pinjaman Diterima
Beban Masih Harus Dibayar
Liabilitas Lain-Lain

12.881

12.881

12.881

12.881

12.881

1.267.122

1.313.722

1.454.456

1.022.086

860.376

565.940

562.970

562.970

863.259

606.121

615.276

7.973

156.067

156.067

148.796

106.791

80.872

-

56.017

56.017

55.651

54.736

49.739
511.116

Liabilitas Imbalan Pascakerja
Provisi
Utang Subordinasi
Dana Usaha yang Dinyatakan

-

2.278.818

2.278.818

1.225.336

510.759

17.561.363

-

17.561.363

-

-

-

-

-

-

10.000.000

10.000.000

10.000.000

28.236.966

137.413.908

164.967.225

154.360.533

176.357.787

200.520.097

3.690.957

3.837.985

3.837.985

3.837.985

6.082.085

8.326.185

-

17.252.901

17.252.901

17.252.901

17.252.901

17.252.901

Additional Tier-1 Capital
JUMLAH LIABILITAS

-

46.600

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Pendapat Kewajaran dari Penilai Independen mengenai Integrasi
Di bawah ini adalah rangkuman dari laporan pendapat kewajaran mengenai Integrasi Bangkok
Bank Indonesia ke PT Bank Permata Tbk No. 00358/2.0059-02/BS/07/0242/1/IX/2020 tanggal 18
September 2020 yang disusun oleh KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan (SRR) (Laporan Pendapat
Kewajaran):
(1) Pihak-Pihak yang Terkait dalam Integrasi
Pihak-pihak yang terkait dalam Integrasi adalah Bank Permata dan BBI.
(2) Obyek Pendapat Kewajaran
Obyek pendapat kewajaran adalah Integrasi, yang merupakan pengalihan secara hukum atas
aset dengan kualitas baik dan/atau liabilitas tertentu yang merupakan objek Integrasi dari BBI
kepada Bank Permata dan pencabutan izin usaha BBI.
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(3) Tujuan dan Maksud dari Pendapat Kewajaran
Tujuan dari penyusunan pendapat kewajaran adalah untuk memberikan gambaran mengenai
kewajaran Integrasi. Maksud dari penyusunan pendapat kewajaran adalah untuk mematuhi
POJK 41/2019 dan Peraturan Transaksi Afiliasi.
(4) Asumsi dan Kondisi yang Membatasi
(a) Laporan Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat non-disclaimer opinion.
(b) SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses
penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran.
(c) Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya
keakuratannya.
(d) Analisis dalam penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan
menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran
proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Bank Permata dengan kemampuan
pencapaiannya (fiduciary duty).
(e) SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran
dan kewajaran proyeksi keuangan.
(f) Laporan Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali
terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional
Bank Permata.
(g) SRR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Laporan
Pendapat Kewajaran.
(h) SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam
perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Integrasi dari Bank Permata.
(5) Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran
Dalam mengevaluasi kewajaran Integrasi, SRR telah melakukan (a) analisis kualitatif, yaitu
analisis terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam Integrasi dan keterkaitannya, analisis
industri, serta analisis manfaat dan risiko Integrasi; serta (b) analisis kuantitatif, berupa analisis
historis laporan keuangan Bank Permata, analisis kinerja keuangan Bank Permata tanpa dan
dengan Integrasi dan analisis dampak Integrasi terhadap kinerja keuangan Bank Permata.
(6) Kesimpulan
Berdasarkan analisis kewajaran atas Integrasi yang telah dilakukan, SRR berpendapat bahwa
Integrasi adalah wajar.

3. INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN BANK PENERIMA INTEGRASI
A. Sejarah Singkat
Mohon untuk dapat merujuk kepada Bagian 2.A.(1) mengenai sejarah singkat Bank Permata.
B. Kegiatan Usaha
Mohon untuk dapat merujuk kepada Bagian 2.B.(2) mengenai kegiatan usaha Bank Permata.
C. Manajemen
Mohon untuk dapat merujuk kepada Bagian 2.B.(3) mengenai rincian manajemen Bank Permata.
D. Teknologi dan Informasi
Sampai dengan tanggal efektifnya Integrasi, berdasarkan kesepakatan kedua bank, aset dan
kewajiban nasabah BBI terpilih akan dialihkan ke Bank Permata secara manual tanpa perlu
melakukan integrasi sistem antara kedua bank. Semua riwayat transaksi nasabah sebelum
pengalihan aset dan liabilitas ke Bank Permata akan tetap berada pada sistem BBL. Oleh karena
itu, pasca integrasi, Bank Permata harus terus memiliki akses ke sistem BBI, infrastruktur,
Data Center, dan sebagainya agar dapat terus melayani nasabah. Untuk tujuan ini, Bank Permata
dan BBI akan bersama-sama melakukan pengaturan, kebijakan operasi, prosedur, dan lain-lain.
Pasca integrasi, Bank Permata dapat memutuskan untuk mengalihkan semua riwayat transaksi
ke sistem Bank Permata sehingga kebutuhan akses Bank Permata ke sistem BBI akan terhenti
di masa mendatang. Selanjutnya, semua sistem BBI akan tetap berada pada BBI dan akan
dinonaktifkan setelah BBI dilikuidasi.
E. Sumber Daya Manusia
Integrasi memberikan potensi untuk bekerja sama dan bersinergi antara talenta BBI dan Bank
Permata untuk memperkuat kemampuan sumber daya manusia Bank Hasil Integrasi di kemudian
hari. Tujuan utama rencana Integrasi adalah untuk menyerap seluruh karyawan BBI ke Bank
Permata. Kontrak-kontrak baru akan dibuat dan ditawarkan oleh Bank Permata kepada karyawankaryawan yang bergabung berdasarkan syarat dan ketentuan ketenagakerjaan normal Bank
Permata saat ini. Namun, melalui proses pencocokan dan juga dengan mempertimbangkan
kebutuhan individu karyawan di kemudian hari, kami dapat memperkirakan bahwa beberapa
karyawan BBI dapat menolak untuk bergabung.
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Tujuan utama dari arsitektur perbankan Indonesia adalah untuk menciptakan struktur
yang kuat untuk sistem perbankan dalam negeri yang dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat dan untuk menopang perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Program
ini bertujuan untuk membentuk permodalan yang lebih kuat dalam bank-bank komersial
sebagai bagian dari memperkuat kapasitas bank untuk pengelolaan bisnis dan risiko,
pengembangan teknologi informasi dan perluasan skala bisnis untuk mendukung
kapasitas yang ditingkatkan untuk perluasan pembiayaan bank. Hal ini mencakup
memperkuat permodalan dalam bank komersial melalui, di antara lainnya, hal-hal berikut:
(i) penyertaan modal tambahan dari para pemegang saham yang ada atau investor baru;
(ii) penggabungan dengan bank lain (atau beberapa bank) atau suatu bank jangkar untuk
memenuhi persyaratan modal minimal yang baru; atau
(iii) penerbitan saham baru atau penawaran sekunder pada pasar modal.
Integrasi BBI ke Bank Permata sejalan dengan tujuan arsitektur perbankan Indonesia
dimana akan terjadi pengalihan modal dari BBI kepada Bank Permata sebagai bank
penerima integrasi. Pasca Integrasi, Bank Permata akan memiliki permodalan yang lebih
kuat yakni menjadi status BUKU 4.
(b) Kontribusi kepada ekonomi Indonesia
Sektor UKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia dan Thailand di mana BBL
dan Bank Permata adalah pemain-pemain terdepan dalam sektor UKM pada kedua pasar
tersebut. Bank Hasil Integrasi akan memperoleh manfaat dari alih pengetahuan di antara
bank-bank tersebut, yang akan lebih lanjut memperkuat posisi Bank Hasil Integrasi dalam
sektor UKM. Di samping itu, Integrasi akan memberikan nilai yang lebih tinggi terhadap
nasabah UKM Bank Hasil Integrasi, dimana mereka dapat memanfaatkan jaringan
BBL untuk ekspansi usaha secara regional dan secara internasional dan memberikan
kesempatan kepada nasabah UKM Bank Hasil Integrasi untuk memanfaatkan integrasi
ASEAN yang lebih besar, baik produk konvensional maupun syariah. Pada akhirnya,
hal ini akan meningkatkan penetrasi Bank Hasil Integrasi ke pasar UKM Indonesia dan
berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi Indonesia secara signifikan.
(c) Basis permodalan yang lebih kuat
Bank Permata akan memiliki suatu basis permodalan yang sangat kuat yang jumlahnya
mencapai lebih dari Rp. 40 triliun untuk mendukung pertumbuhan bisnis Bank Permata
ke depannya. Lebih lanjut, hal ini akan menjadikan Bank Permata sebagai suatu
bank universal dengan status BUKU 4 dengan kapabilitas keuangan profesional dan
infrastruktur yang kuat untuk menembus lebih jauh ke pasar perbankan Indonesia
dan agar Bank Permata dapat memberikan solusi jasa keuangan terbaik kepada para
nasabahnya. Lebih lanjut, hal ini akan membantu Bank Permata merealisasikan misinya
untuk menjadi bank pilihan, menumbuhkan hubungan bisnis dan menciptakan nilai bagi
para pemangku kepentingannya.
(d) Basis nasabah yang lebih kuat
BBI telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari lima dasawarsa dan akan membawa
suatu basis nasabah perusahaan yang kuat ke Bank Permata. Nasabah-nasabah ini akan
memiliki hubungan jangka panjang dengan BBI dan akan memperluas basis nasabah
korporasi dan ritel. Terdapat kesempatan yang signifikan untuk melakukan cross-selling
produk ritel dan syariah yang sangat baik milik Bank Permata kepada nasabah BBI yang
belum tersentuh sebelumnya karena BBI sebelumnya tidak memiliki kapasitas untuk
menawarkan produk perbankan ritel maupun produk perbankan syariah.
Bank Hasil Integrasi akan memperoleh keuntungan komersial dari basis nasabah regional
yang lebih luas yang dibawa oleh BBL yang didukung oleh penawaran produk yang lebih
komprehensif dari Bank Permata untuk memenuhi kebutuhan nasabah.
Afiliasi antara Bank Hasil Integrasi dan BBL akan lebih lanjut lagi berkontribusi untuk
menumbuhkan keahlian Bank Hasil Integrasi, khususnya dalam beberapa sektor yang
sangat dipahami oleh Thailand (misalnya, manufaktur, agrikultur dan pariwisata). Bagi BBL,
Integrasi akan memberikan akses dan hubungan dengan suatu kelompok nasabah yang lebih
luas, khususnya dari sektor-sektor penting di Indonesia (misalnya, produksi kendaraan dan
perkebunan).
(e) Infrastruktur perbankan transaksi yang lebih kuat
Grup Bangkok Bank dikenal sebagai grup yang memiliki infrastruktur perbankan transaksi
yang kuat, khususnya dalam sektor pembiayaan perdagangan dan value-chain yang telah
diterapkan secara baik oleh BBI selama bertahun-tahun. Integrasi BBI ke Bank Permata
akan memfasilitasi pemindahan yang lancar atas infrastruktur yang dapat digunakan oleh
Bank Hasil Integrasi dalam penawaran jasa keuangannya kepada nasabah yang lebih
luas.
(f) Pertumbuhan bisnis yang lebih kuat sebagai dampak dari sinergi
Dampak sinergi antara Bank Permata dan BBI pasca Integrasi akan dikontribusikan oleh
bermacam-macam faktor, termasuk basis permodalan dan basis nasabah yang lebih kuat
yang akan memungkinkan Bank Permata untuk menumbuhkan aset nasabah dan pangsa
pasar secara eksponensial. Basis nasabah BBI dan/atau BBL kemudian akan memiliki
akses yang lebih luas ke pendanaan dalam Rupiah yang sebelumnya relatif lebih terbatas.
Basis nasabah mencakup nasabah regional dan internasional (termasuk nasabah yang
berlokasi di Thailand) dari BBL yang mungkin memiliki atau tidak memiliki presensi di
Indonesia namun memerlukan pendanaan yang lebih besar, baik dalam Rupiah dan/atau
mata uang asing, dan juga kisaran produk yang lebih komprehensif, termasuk produk
ritel dan produk syariah. BBI juga akan memiliki hubungan bisnis yang kuat dan panjang
dengan pemain-pemain industri tingkat atas yang memiliki value-chain yang luas secara
global.
Kapabilitas perdagangan yang dimiliki oleh BBL dan/atau BBI juga akan membantu
penetrasi pasar yang lebih luas di pasar Indonesia yang akan disalurkan melalui Bank
Permata. Hal ini akan membawa pertambahan nilai yang signifikan terhadap presensi
Bank Permata, khususnya dalam pasar UMKM di Indonesia.
Dari perspektif pendanaan, Integrasi akan mendorong Bank Permata untuk meningkatkan
skalanya, meningkatkan rasio CASA-nya dan mengurangi biaya dananya. Penetrasi
kepada basis pelanggan ritel yang lebih luas dengan memanfaatkan basis nasabah BBI
dan BBL akan didukung dengan optimalisasi penggunaan jaringan cabang Bank Permata
dan solusi perbankan digital, termasuk PermataMobileX. Biaya dana yang lebih rendah
tersebut akan lebih meningkatkan efisiensi dan profitabilitas.
(g) Manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang lebih kuat
Dengan dibantu BBL, Integrasi akan dapat memperkuat dan meningkatkan tingkat
manajemen risiko dan tata kelola perusahaan Bank Permata. Hal ini akan meningkatkan
kinerja sektor perbankan di Indonesia.
(2) Risiko
Selain manfaat, terdapat beberapa risiko yang timbul dari Integrasi BBI ke Bank Permata.
Berikut adalah risiko-risiko tersebut dan mitigasi risiko yang relevan.
(a) Risiko Pajak
(i) Pajak Penghasilan Badan
Persetujuan dari DJP untuk menggunakan nilai buku pajak diperlukan agar Integrasi
yang diusulkan dari bank BBI dibebaskan dari pajak penghasilan. Namun demikian,
DJP dapat menolak permohonan penggunaan nilai buku pajak atau mencabut
persetujuan sebelumnya yang telah diberikan jika salah satu atau lebih persyaratan
penggunaan nilai buku tidak terpenuhi. Hal ini akan mengakibatkan pengalihan aset
dalam rangka integrasi yang diusulkan menggunakan nilai pasar wajar yang dapat
meningkatkan kewajiban pajak penghasilan, ditambah denda sesuai ketentuan
perpajakan yang berlaku.
Risiko tidak diperolehnya persetujuan DJP menggunakan nilai buku pajak meliputi
risiko sebagai berikut:
(i) tujuan utama pengambilalihan usaha/Integrasi, yaitu untuk menciptakan sinergi
bisnis yang kuat serta memperkuat struktur permodalan, tidak dapat dipenuhi
jika setelah pengambilalihan usaha/Integrasi, ekuitas Bank Permata berkurang
karena pengalihan aset dan liabilitas dari BBI;
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(ii) tujuan utama pengambilalihan usaha/integrasi tidak untuk tujuan penghindaran
pajak dan DJP dapat menafsirkan istilah penghindaran pajak secara sangat luas;
(iii) dari sisi administrasi perpajakan, peraturan tentang pelaksanaan PMK 205
belum diterbitkan oleh DJP. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian tentang
bagaimana Kepala Kanwil yang mengawasi proses persetujuan akan menangani
permohonan pengalihan aset dan liabilitas dengan menggunakan nilai buku pajak
(misalnya dokumen pendukung yang harus diserahkan).
Mitigasi terkait dengan risiko pajak penghasilan di atas adalah sebagai berikut:
(i) proyeksi penambahan modal pasca integrasi diperlukan untuk menjadi bukti kuat
bahwa tujuan utama pengambilalihan usaha/integrasi adalah untuk menciptakan
sinergi bisnis yang kuat serta untuk memperkuat struktur permodalan dan bukan
untuk tujuan penghindaran pajak;
(ii) penekanan atas permintaan wajib OJK bagi kedua bank untuk melaksanakan
integrasi yang harus berdasarkan persetujuan OJK dan juga menegaskan bahwa
integrasi adalah untuk memenuhi persyaratan berdasarkan POJK 41/2019. Hal
ini menjadi bukti bahwa tidak ada tujuan penghindaran pajak dalam Integrasi; dan
(iii) Bank Permata dan BBI seharusnya dapat menyiapkan dan menyerahkan
dokumen yang diperlukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam PMK 205.
(ii) Pajak Pertambahan Nilai
Berdasarkan Pasal 1A UU PPN, karena Bank Permata dan BBI adalah Pengusaha
Kena Pajak, Integrasi yang diusulkan harus dibebaskan dari PPN. Namun terdapat
risiko bahwa penilaian yang dilakukan oleh otoritas perpajakan di Indonesia berbeda
dengan penilaian yang dilakukan oleh Bank Permata, sehingga pengalihan aset
yang terjadi sehubungan dengan Integrasi menjadi terhutang Pajak Pertambahan
Nilai dan ditambah denda sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Lebih
lanjut, terdapat risiko bahwa pengalihan aset dan liabilitas dari BBI dapat dianggap
sebagai transaksi dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean (Cross Border)
dan terdapat pengalihan goodwill sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
Dalam hal pengalihan aset dan liabilitas BBI kepada Bank Permata tidak akan ada
teknologi, logo maupun transfer merk, sehingga kemungkinan transaksi yang akan
dianggap sebagai pengalihan goodwill menjadi sangat kecil.
Mitigasi terhadap masalah PPN penting yang disebutkan di atas dijelaskan
di bawah ini:
(i) menegaskan bahwa tujuan utama Integrasi adalah untuk memenuhi arahan wajib
OJK dan POJK 41/2019;
(ii) penandatanganan Rancangan Integrasi dan Akta Integrasi antara Bank Permata
dan BBI di mana keduanya dianggap sebagai wajib pajak Indonesia sehingga
mendukung alasan bahwa secara subtansi transaksi ini adalah transaksi
domestik;
(iii) mengingat kesamaan definisi Integrasi dan penggabungan berdasarkan POJK
41/2019, untuk tujuan kewajaran, pembebasan PPN dalam Pasal 1A dari UU
PPN harus diterapkan. Jika pengecualian dalam Pasal 1A UU dari PPN tidak
dapat diterapkan, pengecualian dalam Pasal 16D UU PPN seharusnya dapat
diterapkan pada pengalihan aset milik BBI ke Bank Permata;
(iv) Bank Permata akan mempertahankan nama, logo, merek, teknologi, sistem
dan perangkat lunaknya sendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya pasca
integrasi. Dengan demikian, tidak ada pengalihan aset tak berwujud, perangkat
lunak dan/atau kekayaan intelektual yang dimiliki oleh BBI;

Pengalihan aset dengan kualitas baik dan kewajiban tertentu yang merupakan objek
Integrasi BBI ke Bank Permata dapat memengaruhi Posisi Devisa Neto yang dilaporkan
dari Bank Permata mengingat bahwa lebih dari 80% dari aset yang dialihkan memiliki
denominasi mata uang asing. Apabila pengalihan dana usaha yang dinyatakan dari BBI
kepada Bank Permata didenominasi dalam valuta Rupiah, terdapat potensi risiko bahwa
akan terdapat suatu pelanggaran Posisi Devisa Neto yang melebihi batas maksimal yang
diizinkan sebagaimana sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu 20% dari modal.
Potensi risiko akan dimitigasi dengan menstruktur sebagian dari pengalihan dana
usaha yang dinyatakan dari BBI ke dalam bentuk instrumen Modal Inti Tambahan yang
didenominasikan dalam USD berjumlah setara dengan USD700 juta. Struktur pengalihan
dana usaha yang dinyatakan dari BBI akan tunduk pada persetujuan OJK.
(d) Risiko Strategi
Integrasi BBI kepada Bank Permata dapat menimbulkan dampak terhadap pencapaian
strategi bisnis Bank Permata, terkait dengan biaya dan sumber daya yang diperlukan
untuk menyelesaikan aksi korporasi sehubungan dengan Integrasi dan waktu yang
diperlukan untuk menyesuaikan infrastruktur teknologi, operasi, sumber daya manusia
dan produk serta strategi pemberian jasa perbankan kepada nasabah. Hal ini dapat
memberikan manfaat sinergi bisnis yang diperkirakan akan terjadi sejak Integrasi tidak
tercapai secara menyeluruh atau secara sebagian. Lebih lanjut, terdapat juga risiko bahwa
kinerja Bank Hasil Integrasi pasca Integrasi akan menurun sebagai akibat dari kegagalan
untuk mencapai strategi yang dimaksud. Namun, kegiatan yang dilakukan dalam seluruh
workstream sebelum dan pasca Integrasi dimaksudkan untuk meminimalisir risiko ini.
Bank Permata akan memitigasi risiko ini dengan melakukan persiapan sinergi strategi
bisnis sedini mungkin untuk mengurangi kemungkinan terjadinya dampak negatif terhadap
pencapaian strategi. Selain itu, mengingat bidang usaha BBI terutama adalah segmen
perbankan komersial dan korporasi dimana Bank Permata memiliki kapabilitas dan
kinerja yang cukup baik, serta mengingat bahwa volume bisnis BBI relatif cukup kecil
dibandingkan dengan Bank Permata, kemungkinan terjadinya dampak negatif terhadap
pencapaian strategi bisnis Bank Permata tidak material.
Pasca Integrasi, terdapat suatu risiko bahwa dampak sinergi terhadap perkembangan
bisnis, basis nasabah dan kinerja tidak dapat direalisasi tanpa perencanaan dan
pengawasan strategi bisnis yang mendalam yang didukung oleh pemegang saham
pengendali dan dewan manajemen Bank Permata. Untuk memitigasi risiko ini, Bank
Permata telah menetapkan strategi bisnis jangka menengah dan jangka panjang yang
mengikutsertakan seluruh aspek yang relevan dari sinergi bisnis dengan Grup Bangkok
Bank dengan pengawasan erat oleh Dewan Komisaris dan BBL sebagai pemegang saham
pengendali, untuk memastikan bahwa terdapat perencanaan eksekusi strategi bisnis
yang tepat dan pengawasan yang ketat tiap bulannya. Kerangka kerja manajemen risiko
strategis juga telah menetapkan indikator risiko strategis utama terdepan agar manajemen
dapat memastikan eksekusi yang tepat dengan hasil yang diinginkan dan agar strategi
dapat diubah dengan cepat agar sesuai dengan pergerakan faktor internal dan/atau
eksternal sebagaimana diperlukan.
(e) Risiko Reputasi
Proses Integrasi BBI ke dalam Bank Permata dapat menyebabkan suatu risiko reputasi
jika komunikasi kepada nasabah-nasabah BBI dan Bank Permata mengenai Rancangan
Integrasi tidak disampaikan dengan jelas dan terencana. Hal ini dapat mengakibatkan

(v) Integrasi BBI ke Bank Permata tidak melibatkan pemindahan langsung karyawan
dari BBI; dan

berkurangnya kepercayaan nasabah kepada Bank Permata dan Bank Permata akan

(vi) penggunaan nilai buku pajak, jika disetujui oleh DJP, juga harus mengurangi
secara signifikan eksposur PPN atas goodwill karena satu nilai harus diterapkan
untuk tujuan pajak penghasilan badan dan PPN. Penggunaan nilai buku juga
berarti bahwa pengalihan tersebut dianggap sebagai penyatuan kepentingan di
mana goodwill tidak akan diakui.

Risiko ini akan dimitigasi oleh Bank Permata dan BBI, dimana kedua bank akan bekerja

(iii) Pemotongan Pajak Penghasilan atas Modal Inti Tambahan
Kami memahami bahwa Bank Permata berencana untuk mengalihkan sebagian dana
usaha yang dinyatakan dari BBI menjadi Modal Inti Tambahan berdasarkan Pasal 14
ayat (1) (a) POJK 11.
Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan implementasinya (yaitu
GR 94) mewajibkan wajib pajak Indonesia untuk memotong pembayaran penghasilan
tertentu kepada non-penduduk Indonesia, termasuk bunga dan dividen. Pemotongan
pajak akan jatuh tempo ketika penghasilan dibayar, jatuh tempo untuk dibayar
(berdasarkan faktur atau perjanjian untuk bunga), atau tersedia untuk dibayar. Yang
terakhir berlaku untuk dividen, artinya pada saat dividen dicatat sebagai kewajiban
atau tanggal pencatatan yang menentukan hak pemegang saham atas dividen.
Berdasarkan ketentuan di atas, pemotongan pajak Pasal 26 tidak boleh dilakukan
sampai pembayaran kembali (yaitu bunga) dari Modal Inti Tambahan ditentukan
dan menjadi kewajiban atau pengembalian (yaitu bunga) dibayarkan, mana yang
lebih dahulu. Jika perjanjian yang terkait berisi tingkat imbalan atau pengembalian
yang disepakati, pemotongan PPh Pasal 26 juga tidak boleh dilakukan sampai
pengembalian/pembayaran menjadi wajib dibayar, atau mencapai tanggal jatuh
tempo, atau sudah dibayar.
Penilaian risiko lebih lanjut diperlukan ketika kontrak perjanjian yang relevan
dibuat, dan perlakuan akuntansi ditentukan. Hal ini diperlukan untuk menentukan
apakah pengembalian tersebut diperlakukan sebagai bunga atau dividen untuk
tujuan perpajakan karena akan berdampak pada tarif pemotongan pajak yang
sesuai berdasarkan perjanjian pajak antara Indonesia dan Thailand (yaitu 15%
atau 20%), saat pemotongan pajak jatuh tempo, dan pengurangan pembayaran
untuk Bank Permata.
Selanjutnya, sebagai upaya tambahan untuk memitigasi risiko perpajakan tersebut, BBL
telah menunjuk penasihat pajak untuk mengatasi risiko dan implikasi perpajakan terkait hal
tersebut di atas, antara lain dengan memastikan kelengkapan dokumen pendukung yang
diperlukan dalam pengajuan permohonan penggunaan nilai buku pajak pada pengalihan
aset yang terjadi serta memberikan opini perpajakan yang relevan dengan usulan Integrasi
untuk meminimalkan risiko kekurangan pembayaran kewajiban pajak. Namun, dapat dipahami
bahwa pendapat penasihat pajak mungkin berbeda dengan pendapat otoritas pajak.
(b) Risiko Hukum
Integrasi BBI ke Bank Permata yang diusulkan sejalan dengan kebijakan OJK pada peta jalur
(roadmap) konsolidasi industri perbankan. Hal tersebut juga sejalan dengan arahan OJK kepada
BBL sebagai pemegang saham pengendali baru dari Bank Permata yang diberikan setelah
pengambilalihan yang dilakukan terhadap Bank Permata disetujui oleh OJK.

Untuk mempertahankan karyawan utama (key employees) atas pelaksanaan integrasi,
BBI akan mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk mencapai hasil yang optimal,
termasuk rencana retensi dan mensosialisasikan tujuan Integrasi yang diusulkan kepada
karyawan BBI serta potensi pertumbuhan Bank Permata yang memberikan peluang karir
yang lebih luas dan lebih terbuka kepada karyawan yang memilih untuk melanjutkan
pekerjaan mereka dengan Bank Permata.

(c) Risiko Posisi Devisa Neto

memiliki risiko kehilangan nasabah-nasabahnya.

sama dalam menyampaikan informasi mengenai Rancangan Integrasi yang relevan
kepada nasabah-nasabah, baik nasabah-nasabah Bank Permata atau BBI, terutama
terkait dengan keuntungan dari Integrasi sehubungan dengan layanan nasabah.
Keuntungan-keuntungan ini termasuk layanan perbankan tambahan yang akan
ditawarkan kepada para nasabah dan kekuatan finansial Bank Permata sebagai suatu
mitra usaha dari nasabah-nasabah.
(f) Risiko Operasional
Pelaksanaan dari Rancangan Integrasi akan termasuk menyesuaikan proses-proses
operasional dan sistem-sistem teknologi informasi, baik yang terkait dengan layanan
nasabah dan yang terkait dengan kegiatan operasional perbankan internal di Bank
Permata. Hal ini membutuhkan optimasi dari upaya sinergis yang diambil untuk
menghindari gangguan pada layanan nasabah dan operasional bisnis, sambil tetap
memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh OJK dan pihak berwenang lainnya yang
relevan. Menyesuaikan proses-proses operasional dan sistem-sistem teknologi informasi
dapat membuat risiko operasional yang disebabkan oleh kegagalan sistem, proses
dan sumber daya manusia apabila tidak dikelola dengan tepat.
Risiko operasional ini dimitigasi dengan pembentukan suatu tim proyek integrasi khusus
untuk teknologi dan operasional, dimana tim tersebut akan memiliki kewajiban dalam
melaksanakan perancangan proyek yang komprehensif dengan tenggat waktu terperinci
untuk memastikan seluruh kegiatan integrasi dapat dilaksanakan secara akurat dan tepat
waktu. Selain itu, tim proyek tersebut juga akan melaksanakan pengawasan berkala
terhadap kegiatan kerja dan pencapaian dari rancangan kerja untuk masing-masing alur
kerja dan melaksanakan pelacakan berkala terhadap hal-hal penting untuk memastikan
bahwa seluruh risiko dan keterlambatan dapat diselesaikan tepat waktu, agar seluruh
proses integrasi dapat dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan jadwal yang

M. Gaji, Honorarium, dan Tunjangan Lain bagi Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan
Pengawas Syariah
Jumlah remunerasi, termasuk gaji, honorarium, tunjangan dan manfaat untuk Direksi dan Dewan
Komisaris dari Bank Permata pasca integrasi akan ditentukan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku yaitu dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Bank Permata. Selanjutnya
jumlah remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris akan diungkapkan dalam laporan keuangan
konsolidasi Bank Permata yang diaudit.
BBI tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah dan oleh karenanya tidak akan ada perubahan
remunerasi Dewan Pengawas Syariah Bank Permata pasca integrasi.
Penyelesaian hak dan kewajiban Pimpinan BBI akan ditentukan sesuai dengan syarat dan
ketentuan yang disepakati oleh BBL dan Bank Permata serta peraturan yang berlaku, dan dengan
tujuan untuk mencapai suatu proses integrasi yang lancar.
N. Perubahan Anggaran Dasar
Setelah Integrasi, Bank Permata akan perlu memperkuat struktur permodalan berupa penambahan
Modal Saham secara bertahap. Untuk tujuan ini, Bank Permata bermaksud untuk meningkatkan
modal dasarnya untuk memberikan alokasi modal yang cukup sebagaimana diatur dalam
perubahan AD Bank Permata.
Perubahan AD Bank Permata terbatas pada Pasal 4 ayat 1 AD Bank Permata.
O. Rencana Bisnis
(1) Pertumbuhan Bisnis
Integrasi BBI ke dalam Bank Permata akan menempatkan Bank Permata pada posisi
permodalan yang sangat kuat bersama dengan parameter operasional yang diperluas
karena modal yang ditambahkan. Bank Permata akan terus melaksanakan visi Bank dalam
Menjadi Bank Pilihan, Membina Kemitraan dan Memberikan Nilai untuk Para Pemangku
Kepentingan Kami dengan maksud untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang lebih signifikan.
Dengan adanya penguatan struktur permodalan, Bank Permata bermaksud untuk mengakselerasi
pertumbuhan bisnis dalam seluruh segmen perbankan: Korporasi & Komersial, Ritel (termasuk
UKM), dan Syariah; baik secara organik maupun inorganik.
Dengan struktur permodalan yang sangat kuat, Bank Permata memiliki potensi untuk berupaya
mengakselerasi pertumbuhan bisnis, baik secara organik maupun inorganik. Pertumbuhan
bisnis secara organik akan diupayakan antara lain dengan melakukan optimalisasi hubungan
bisnis dengan nasabah yang ada dan nasabah baru di segmen ritel, UKM, komersial dan
korporasi, termasuk nasabah-nasabah BBL termasuk ekosistemnya di Indonesia dan di luar
negeri. Pertumbuhan bisnis secara inorganik akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan
potensi pasar dengan prinsip kehati-hatian, yang diharapkan akan membantu meningkatkan
struktur imbal hasil aset dan profitabilitas Bank Permata secara umum.
Upaya pertumbuhan secara organik akan membuat Bank Hasil Integrasi lanjut berinvestasi
dalam mengembangkan kemitraan yang ada dengan mitra-mitra strategis utama, memajukan
kemampuan teknologi Bank Permata lebih lanjut untuk mendukung agenda transformasi
perbankan digital, memperluas tawaran distribusi dan produk di seluruh bidang baik
tradisional maupun digital, serta memperkuat dasar-dasar operasional Bank Permata seperti
pengendalian keuangan, manajemen risiko, keunggulan operasional, dan perkembangan
talenta.
Bank Permata juga akan terbuka untuk mengupayakan kesempatan-kesempatan
pertumbuhan secara inorganik yang memungkinkan Bank Permata untuk memperluas
tawaran dan kemampuan produk inti Bank Permata yang akan membantu perluasan
dari komposisi portofolio Bank Permata untuk memberikan imbal hasil yang lebih tinggi,
memperluas kemampuan Bank Permata untuk menawarkan suatu solusi produk keuangan
yang menyeluruh (end-to-end) kepada seluruh segmen nasabah yang ditargetkan Bank
Permata, dan memperoleh kemampuan teknologi dan operasional yang Bank Permata saat
ini tidak miliki untuk mendapatkan akses pertumbuhan di masa yang akan datang dan/atau
mendapatkan akses ke model-model bisnis yang baru.
(2) Sinergi
Melalui Integrasi ini, Bank Permata mengharapkan untuk merealisasikan pertumbuhan yang
lebih baik sebagai suatu entitas gabungan dibandingkan beroperasi sebagai entitas yang
terpisah. Sinergi tersebut diharapkan terutama sebagai hasil dari posisi permodalan yang
lebih kuat dari Bank Hasil Integrasi ke tingkat permodalan sekitar Rp. 44 triliun dan CAR
mendekati 30%. Hal ini akan menjadikan Bank Hasil Integrasi sebagai bank BUKU 4, dengan
kapasitas pertumbuhan bisnis yang jauh lebih luas baik dari sisi segmen bisnis maupun
geografi. Pasca Integrasi, pertumbuhan kredit dan simpanan nasabah Bank Hasil Integrasi
diharapkan bertumbuh dengan skala double digit dibandingkan dengan sebelum Integrasi
Untuk meningkatkan efisiensi operasional kami dan menurunkan biaya operasional menjadi
di bawah 70% dalam waktu 5 tahun pasca Integrasi. Selain itu, likuiditas dan keseluruhan
kesehatan dari pembukuan-pembukuan kami juga diharapkan akan meningkat dengan LDR
untuk dikelola di kisaran 90%, rasio CASA yang sehat pada lebih dari 50%, dan rasio NPL bruto
yang diperkirakan akan turun di bawah 2%.
Rancangan usaha Bank Permata akan berfokus pada memperkuat kinerja dengan 3 (tiga) area
fokus berikut ini:
a)

Penguatan fundamental Bank Permata dalam hal tata kelola dan standar manajemen
risiko dengan prinsip kehati-hatian untuk memastikan risk reward culture yang kuat.

b)

Pertumbuhan bisnis di segmen Ritel (termasuk UKM), segmen Komersial dan Korporasi
dan segmen Syariah yang difokuskan untuk memperdalam hubungan dengan nasabah
melalui upaya cross-selling secara berkesinambungan dan memperluas jumlah nasabah
dengan memberikan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

c)

Peningkatan kapabilitas terutama dalam hal transformasi dan investasi untuk memperkuat
kemampuan perbankan digital, pengembangan sumber daya manusia yang akan menjadi
motor penggerak utama Bank Permata dalam memberikan layanan jasa keuangan yang
memuaskan nasabah, dan pengembangan ekosistem untuk menawarkan solusi keuangan
secara menyeluruh (end-to-end).

disepakati dan juga untuk meminimalisir biaya dan risiko dari pelaksanaan Integrasi.
(g) Risiko Kehilangan Nasabah
Tidak ada kepastian bahwa nasabah-nasabah Bank Permata dan/atau BBI akan memilih
untuk melanjutkan hubungan usaha mereka dengan Bank Permata pasca Integrasi. Risiko
tersebut akan dimitigasi dengan menyiapkan rancangan komunikasi yang komprehensif
kepada seluruh nasabah yang ada mengenai keuntungan-keuntungan potensial dari
Integrasi untuk pertumbuhan bisnis nasabah. Lebih lanjut, Bank Hasil Integrasi akan
berupaya untuk mempertahankan loyalitas nasabah dengan mengkomunikasikan
keunggulan dan kekuatan, layanan tambahan yang ditawarkan, dan kekuatan finansial
yang lebih baik yang akan pada akhirnya memberikan peningkatan kualitas pelayanan
yang diberikan kepada nasabah-nasabah. Dengan basis permodalan yang lebih kuat,
jajaran produk yang lebih komprehensif, kemampuan perbankan transaksi yang kuat dan
akses yang lebih besar ke basis nasabah dalam negeri dan luar negeri, nasabah-nasabah
akan menikmati keuntungan-keuntungan dan nilai-nilai yang lebih besar untuk potensial

INFORMASI TAMBAHAN
Bagi pemegang saham dan/atau pihak ketiga yang berkepentingan yang memerlukan informasi
tambahan sehubungan dengan Ringkasan Rancangan Integrasi ini, mohon untuk dapat menghubungi:

pertumbuhan bisnisnya.
(h) Risiko Kehilangan Karyawan
Terdapat kemungkinan bahwa beberapa karyawan Bank Permata dan/atau BBI mungkin

Penyelesaian integrasi BBI ke Bank Permata memerlukan persetujuan formal dari OJK.
Langkah-langkah tertentu sedang diambil oleh BBI dan Bank Permata untuk memastikan
bahwa Integrasi yang diusulkan dapat memperoleh persetujuan formal dari OJK secara
tepat waktu dengan memastikan kepatuhan terhadap POJK 41/2019 dan ketentuan
terkait lainnya. Bank Permata beserta dengan penasihat hukum yang ditunjuk oleh kedua
pihak juga akan melakukan diskusi intensif dengan OJK untuk memastikan keselarasan
pemahaman mengenai persyaratan-persyaratan untuk memperoleh persetujuan bagi
Rancangan Integrasi.

memilih untuk tidak melanjutkan masa kerjanya dengan Bank Permata sebagai akibat dari

Bank Permata akan tetap memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan yang berlaku
dan akan melakukan studi mengenai potensi perubahan terhadap peraturan perundangundangan di masa depan untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan yang berlaku
dan juga untuk mencegah permasalahan yang mungkin timbul di kemudian hari.

kerja, pra atau pasca Integrasi. Dalam hal ini, penyelesaian dari kewajiban karyawan akan

Integrasi BBI ke dalam Bank Permata.
Risiko tersebut dimitigasi dengan adanya rancangan komunikasi yang komprehensif
kepada para karyawan Bank Permata dan BBI mengenai Rancangan Integrasi dan
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mengkonfirmasi bahwa mereka akan mendapat penawaran untuk bergabung dengan
Bank Permata pasca Integrasi dengan perencanaan pengembangan untuk pertumbuhan
karir mereka. Para karyawan Bank Permata dan BBI atas diskresinya sendiri dapat

Bangkok Bank Public Company Limited

memilih untuk melanjutkan atau mengakhiri hubungan kerja mereka dengan para pemberi
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dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian, seluruh karyawan Bank
Permata dan BBI dijamin bahwa mereka akan mempertahankan potensi pertumbuhan dan
kesempatan kariernya pasca Integrasi.

