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PENAWARAN UltlUll,l TEBBATAS I KEPADA PARA PEIttEGANG SAHAM PEBSEROAN
DALAM RANGKA PENEBBITAN HAK MEII4ESAN EFEK TEBLEBIH DAHULU

Sebafyak'banyaknya setumlah 300.000.000 (liga ralus iuta) saham B asa Atas Nama dengan Niai Nomina
8p.500,- (lima ratus ru piah) setiap saham. Sel ap pemegang 1.183 (seribu seGtus de apan puluhtigal;aham yang
iercatai dalam Datlar Pemeqanq Saham Perseroan pada tanggal 14 Desember 19SB pukul 16.00 WIB dengan
rnemperhatikan ketentuan PTBursa Ele k Jakarta dimana saham Perseroan dicataikan, mempunyaiHak I\,4emesan
ElekTerlebih Dahulu (HMETD) uniuk rnembell 1.200 (seribu dua ratus)saham baru dengan harca Rp.500,- (lima
ratus rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saai mengaiukan pernesanan pembelian saharn.
Jumlah saham yang dlawarkan daam Penawaran Umum Tebatas I dengan cara penerbitan H[,4ETD n adalah
iumlah maksimum saham, dan seluruhnya akan dikeluarkan dari porlepe dan akan dicatatkan di Bursa Efek Jakarta.

S€rt;fikat Bukti Hak l\Iem€san EfekTerlebih Dahulu (selanlutnya disebut "Sertilikat BultiHMETD" atau
'SBHMETD") dapal diperdagangkan baik di dalam maupun di luar Bursa Efek Jakana selama tidak
kurang dari 7 (tuiuh) hari mulaitanggal 18 Desember 1998 sampai dengan tanggal 24 Desember'1998.
Pencatalan saham biasa akan dilakukan diBursa ElekJakarta pada tanggal 18 Desember 1998
UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEII,IEGANG SAHAM
Pemegang Saham Perseroanyang tidak melaksanakan haknya akan mengalami penu ru nan persenlase
kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam iumlah yang cukup materialyaitu maksimum sebesar 50,36%.

Prospektus n diterbitkan d Jakarta pada tangga 16 Nopember 1998

PT Bank NIS P

Ibk ('Persercan ) lelah menyampaikan Pernyataan Pendanaran Emis

EIek sehubungan .tengan Penawaran

U.!mTerbaias daamrangkapenerbtanHakMemesanEiekTerlebihDahLlr('PenawaranUnrumTerbatas')meatui

siatNo

1s5/SEKDIB/J/14{l/98 padatanggall6 Nopember 1998 kepadaKetuaBadan Pengawas Pasar Llodal (Bapepam)
s.sua, dengan persyaratan yang dtetapkan dalam Peratu.a. No. lX.D.1 Lamp ran Kepulusan Ketua Bapepanr Nornor
Kep-s7lPM/r 996 tanggal I 7 Janua.i I 996, tuncto keputusan Kelua Bapepam Nomor Kep 41/P[4/1 998 tangga 14 Agustus
I 998 dan Peraluran No. lx.D 2 Lampnan KeputLrsan Ketua Bapepam Nomor Kep 58/PM/1 996 langgal I 7 Jan uar 1 996
.Jncto KepLtLSan Ketua Bapeparn Nomor: Kep-42lPM/r 998 langga r4Aglslus 1998 yang merlpakan peaksanaandari
Undang Undang Replbik Lndonesa Nomor8 Tahun 1995langga 10 Nopember 1995 tentarg Pasar [,lodal.

Lenrbagadan ProfesiPenunlang Pasar Modaldalam rangka Penawaran Umum Terbalas berianggrnglawabsepenuhnya
atas kebenaran dala, kelerangan alau laporan serta kejujuran pendapat yang disalikan dalam Prospektus in sesuai
dengan bdan! lugas masing-masng berdasarkan ketenluan yang berlaku seda kode etikdan nornra prolesinya
SehLrbungan dengan Penawaran Urnlnr Terbatas lin, seliap p hak telaliiasit dak diperkenanka. memberkan penjelasan/
alau membuat pernyalaan apapun nrengenaiha-ha yang tdak lercantum daam Prospekius ini tanpa sebeumnya
mendapal perselujuan terluls darl Perseroan.
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Lembaga da. Proiesi Penunjang
Moda yang lurut daram Penawarar llmum Terbalas in de.gan legas menyatakan
ndak merjadi afilasidari Perseroan bak secara angsung maupun lidak angsung sebagalmana dideln s kan dalam
Undang.UndangBepubliklndonesaNomorItanlga10NopenrberTahun1995tentangPas
[4oda (LembaranNegara
Tahun 1995 Nomor 64. Tambahan Lembaran Nelara Nomor3608)

Seslai dengan

Pe raturan Nomor lx.D 1 Lamp ran Kepullsan Ketua Bapepam No Kep.41/Plvl/l 998 tangga 1 4 Agustus
1998len1ang Hak lvlemesan Efek Ter eb h Dahulu, dalanr halpenregang saham mempunyaihak nremesan elek lerleb h
dahu u daam bentuk pecahan, maka Hak pecahan Efektersebul menjadimiik Perseroan dan harus dijualo eh PeBeroan
seda haslpenlualannya d nrasukkan ke rekening Perseroan

Sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perbankan seba
sebaqaimana diaturdalam
Undang-Undang Republik lndonesia No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Peraiuran
uran Pemednlah Republik
lndonesia No. 70 Tahun 1992 Tenlang Bank Umum tanggal 30 Okiober 1992, persenta
sentase kepemilikan asing
dalam suatu Bank Umum tidakdiperkenankan melebihi49% dad seluruh saham yang
rang n
tercaiat diBursa Erek.
Dengan demikian apabila ada perdagangan Se ilikalBuKiH[,lETDyangberasaldariPe
ari Pemegang Saham Lokal
kepada PemodalAsing, maka akan terdapat kemungkinan adanya Senilikai Bukti
ti HIII
HIIETD yang tidak dapat
dikonversikan menjadi saham. Apabila pemodal asing memperoleh Se{ifikat Bukti
ukti H
HiIETD dalam periode
rka Pe
Pemodal Asingtersebul
Perdagangan Se ilikaiBuktiHMETDyang berasal dari Pemega ng Saha m lokar, maka
akan dibed kesempatan unluk melaksanakan Se{iiikat Bukti H[rETD menjadisaham
ram d
dengan cara penohon
pertama akan dilayani terlebih dahulu (FirstCome Firsl Serue) sampai iercapai porsi
,rsi as
asing sebesar 49% dari
seluru h saham ya n g d icaiaikan pada bwsa efek di lndonesia, dengan keienluan Pemegar
megangSahampertanggal
14 Desember 1998 dijamin akan dipenuhi haknya. Untuk menghindari kemungkinan
nan a(
adanya Senifikat BuKi
HMETD yang iidak dapat dikonversikan menjadi saham maka para Pemodal Asing
ya
ng yang
membeli Seriifikat
Bukli HiIETD pada masa perdagangan Sedilikat Bukti HI,{ETD disarankan uniuk terrebih
terreb dahulu memeriksa
porsi kepemilikan asing yang lersedia.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per langgal 3 Desember 1998,
r, kep
kepemirikan saham oleh
pemodalasing adalah 20,97 % dariseluruh saham yang ielah dikeluarkan sampai deng
dengan langgal tersebut.
Penawaran Umum Teftatas I ini tidak didaftarkan berdasa*an undang-undang / per
Peraluran lain selain yang
berlaku di lndonesia. Barang siapa di luar Indonesia mene.ima Prospeklus ini alau
au SSerlilikat Bukti HMETD.
maka dokumen-dokumen tersebut ridak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran
ran unruk membeli saham
atau melaksanakan Hak lrremesan Elek Terlebih Dahulu, kecuali bila penawaran terse
xsebul, pernbelian saham,
maupun pelaksanaan Hak l4emesan Eiek Terlebih Dahulu tidak bertentangan
n alau
al
bukan merupakan
pelanggaran terhadap undang-undang/ peraturan yang berlaku dinegara lersebut.t,

lnlormasi, data, pendapai dan laporan yang dimuat dalam Prospektus ini disajikan dan dibuat berdasarkan
keadaanPerseroansampaidengantanggalpenerbitanProspektusini,kecualiapabilasecarategasdinyarakan
lain. Pernyataan ini lidak dimaksudkan unluk diartikan atau dilalsirkan bahwa tidak ada perubahan dari

inlormasi, dala! pendapal dan laporan seielah ranggal penerbitan Prospekrus

ini.

Perseroan telah

mengungkapkan semua lniormasi yang wajib dikelahui oleh publik dan ridak ada lagi inlormasiyang belum
diungkapkan sehinqga tidak meny€satkan publik.
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RIlIGKASAI{

Ringkasan ini nenuat faktaiakta dan peiinbangan'pedinbangan Penting yang nerupakan bagian
ya;g
fidak terpisahkan dan harus dibaca dalan kitannya dengan keterangan yang lebih tetinci sefta
'tap;ran
keuangan dan penjetasannyayang tercantm dalam Ptospel<tus ini. Semua informasikeuangan
ierseroan disusun daian nata uang tupiah dan sesuai dengan Pinsip Akuntansi yang be aku umum
di lndonesia.

Perseroan memulai usahanya di kota Bandung sejak lahun 1941, yang kemudian memperluas
jarlngannya di daerah Jawa Barat dan sekitamya, sehingga sampai saat ini Perceroan lelah memiliki
'59ja;ingan
kantor yang tersebar didaerah Jawa Barat, Jakarta, JawaTengah, JawaTimur dan Pulau
Batam. Sejalan dengan perkembangan usaha Perseroan maka jaringan yang lebih luas akan ierus
dikembangkan.
TKHTISAR DATA KEUANGAN

1397

1996

Kredil yang dibe kan (nel)

Total kewajlban

2.478.K7

1.198.930

1 703 667

866.851

'1152.754

1.190.378

1.020.091

1

438.076

2.604.898

1.070.864

1 530 590

2.699.857

128.066

1730/7

178.480

18.637

24.142

16.08S

16,06%

15,Mv"

15,29yt

LDH

3'l Agustus 1998

1,80%

1,67./a

1,11"/"

75,20v"

75,38"/"

45,28v"

Dalam kurun waktu 5lahun terakhir (1993 _ 1997), Bank NISP mencatat peftumbuhan aktiva rata_rata
sebesar 35% pada setiap tahunnya Pertumbuhan total aktiva yang menyolok ditahun 1 997 dan 1 998
diantaranya d;sebabkan oleh iaktor depresiasi Rupiah lerhadap US dollar, yang mengakibatkan aktiva
asing meningkat secara luar biasa ketika diterjemahkan kedalam Rupiah' Ditahun
dalam mata uang-memb-ukukan
iotal aladva sebesar Rp 1 703,7 miliar atau meningkat 42% dibandingkan
1 997, Perseroan
dengan tahun 1996. Jika pengaruh depresiasi Rupiah diabaikan, maka pertumbuhan eltotal aktiva
ses;ngguhnya sekitar2S%. Per 31 Agustus 1998, Perseroan mencatat total aktiva sebesar Rp 2 878,34

mengalami peningkatan sebesar 68,95% dibandingkan dengan tahun 1997, namun
pedumbuhan riel sesungguhnya sekilar 44%.

miliarilau

Totatekuilas Perseroan pada tahun 1997 sebesar Rp 173,08 miliaratau meningkat 35,15% dibandingkan
dengan lahun 1996 yang sebesar Rp 128,07 miliar. Peningkalan ini disebabkan oleh dibukukannya
peningkatan
selis-ih penildan kembalialdiva telap sebesar Rp 26,95 miliar, serta ditunjang pula oleh
Iabadil;han sebesar45,93% dibandingkan dengan iahun sebelumnya, sehingga Iabaditahan Perseroan
pada tahun 1997 mencapai Bp. 57,37 miliar.

Pembayaran saham bonus dengan rasio 5 saham lama : 2 saham banl, yang dilaksanakan pada
tanggai2T Februari 1997, menghasilkan peningkatan modal dlsetor sebesar Rp 25 milya( yaitu dari
Rp6i,5 milyarmenjadiBp 87,5 miliar. Disamping itu padatanggal3 Februari 1997, Perseroan melakukan
pemecaha; nilai nominal saham dari Rp. 1.000,- per lembar saham meniadi Rp 500,- (stock split),
juta
;ehingga jum{ah modal disetor Perseroan meningkat dari 62,5 juta lembar saham menjadi 175
lembar saham.

I
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Per 31 Agustus 1998, total ekultas mencapai Rp. 178,48 miliar, yang lerdiri dari modal dlsetor sebesar
Bp. 87,5 millar, agio sebesar Bp. T,25 miliar, selisih penilaian kernbali al( va tetap sebesar Rp.27,69
mlliar dan laba ditahan sebesar Rp.62,04 m liar.

Ditahun 1997, Bank NISP mencatat peningkatan laba berslh sebesar 29,75% dari Bp 18,64 miliar pada
tahun 1996 raenjadi Rp 24,18 rnilar, sehingga menghasilkan raslo imbal has lterhadap aktiva rata-rata
(Beturn on Average Assels-RoM) sebesar 1,66% dan rasio imbal hasi terhadap ekultas rata-rata
(Beturn on Average Equity- BOAE) sebesar 16,06%. Per 31 Agustus 1998, laba bersih Perseroan
telah mencapai Rp 16,09 milar, dengan rasio imbalhasilterhadap aktiva rala-rata (Beturn onAverage
Assets - BOAA) sebesar 1,11% dan raslo lmbal hasil lerhadap ekuitas rata-rata (Beturn on Average
Equily - ROAE) sebesar 15,44%.
Dilinjau dari segi penghimpunan dana, daam kurun waktu 5lahun terakhir (1993 - 1997), Perseroan
berhasii mencalat pe rtum bu han dana plhak ketiga secara rata'rata sebesar 23% pada setiap tah! n nya.
Per 31 Agustus 1998, dana pihak ketigayang berhasildihlmpun Perseroan sebesar Rp 1.924,16 miliar
atau meningkat 111,54% dibandingkan dengan tahun 1 997. Jika pengaruh depresiasi Rupiah diabalkan,
maka pertumbuhan riel dana pihak ketiga ada ah sekilar 88,85 %. Komposis tebesar daii dana pihak
ketiga yang dihimpun Perseroan berasal dari deposlto dimana meliputi 777o da keseluruhan dana
pihak ketiga.
Disamplng dana pihak ketiga, Perseroan melakukan diversifikasi sumber dana melalui emlsi Obligasi
Bank NISP I tahun 1997 senilal Bp 150 miyar serta me alui sumber-sumber dana yang berasal dari
pinjaman yang dlterima sebesar Rp 530,74 milyai (per 31 agustus 1998) yang berasal dari bebagai
lembaga keuangan internaslona lerkemuka, diantaranya berasal dari Bank Pembangunan Belanda
(FI\4O), lnternational Finance Corporation (lFC), Export lmport Bank oi Japan. Bank NISP juga ter ibat
dalam program USAID di lndonesia dan mendapatkan fasilitas GS[r-102 dalam Program Pen]amin
Kredit Ekspor dari Departemen Pertanlan Amerika Serikal. Diversifikasi sumber dana dengan fokus
ulama pada perolehan dana jangka panjarg, selain unluk menjaga stabililas likuiditas, juga unllk
meminimumkan blaya dana, karena sumbe r dana non -tradlsional tersebul cost oi fund {biayadananya)
um!mnya cukup rendah.
DiUnjau darisegi penyaluran dana, Perseroan berhasil menempatkan dananya kedalam aL(lva-aktiva

yang sifatnya produktif, melalui pemberian kredit, penempatan dibank lain, penempatan pada surat
berharga dan penyerlaan. Totalaktiva produkii Perseroan per 31 Aguslus 1998 sebesar Rp 2.546,77
millar, dimana penyal!ran kredit meliputi49% darl keseluruhan aktiva produktif.
Portofolio kredit Perseroan saat lnilerutama d salurkan ke sektor perdagangan {32% darilotal kredit),
jasa (32% darl tolal kredit) dan perindustian (25% dari total kredit).
Sebagian besar dari portofolio kredit be€da dalam kategoriskala kecildan menengah dimana hal ini
sejalan dengan strategi Perseroan yang memfokuskan pangsa pasarnya pada sektor rile]. Per
31 Desember 1997, sekitar 39% kredt diberikan dalam nllai kurang darl Rp 500 j!ta,39% antara
Bp 500 juta sampai Rp 5 rnilyar dan 22% diber kan dalam ni ai ebih dari Rp 5 mllyar. Seiak teriadinya
krisis, komposisi kedit ditahun 1998 seakan-akan mengalami pergeseran, d mana prosenlase kredil
skala menengah dan besarlampak mendorninasi. Hal ini disebabkan olehlerjadinya lonjakan nllaikurs
valutaaslng, sehingga krediiyang dinyatakan dalam valutaaslng nilalnya menlngkal secaramenyolok.

Perseroan lebih mernfokuskan penyaluran dananya kedalam kredit jangka pendek dan iangka
menengah. Per 31 Aguslus 1998. 80% dari tolal kredit yang dlsa urkan berjangka waktu d bawah
2 tahun, dan 77"/o dari lotal kredit.diberikan dalam bentuk kredii modal keria.
Darj segilarget pasar, Bank NISP masih tetap berkeyakinan bahwa sesuai dengan pengalaman dan
pem ahaman nya terhadap pangsa pasar rilelyang ditanganinya selamaini, maka sektor le rsebul masih
m

enjad pangsa pasar

utam a dari Perseroan. Didukung pu la oleh kenyataan, bahwa dimasa sulit yang

l
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saatinitengahdialamiolehduniausaha'telahmembuktikanbahwasektortersebutlahyangplaklis
unluk
."1li .rti", bertahan bahkan berpeluang unluk terus berkembang Namun oemikian'
peluang
mencarr
;;;;s;;it;;il;;";g Perseroan oiera global:sasi' maka Perseroan senanlrasa
untuk menggarap segmen lainnya diluar rjtel

Kebiiakan.kebiiakanPemenntahdalamrangkaPenyehatahPefuankanmempunyaidampakyangluar
D:satu sisi Perseroan
oi indonesia demrkian jusa hahva densan Perseroan'
o;sa' ,nt* lebih m;ninskatkan protesional;sme dan prinsip kehali
puluang untuk neraih pangsa pasarvang lebih besar

;l;:i;;;;;;;;,r;;;k
ffiffi^;;5*,;n;;i;ngin

h;#il;,

;;;"r;;il"l;.i"i

oi'ir,"tnv"

4""g"" i"tj;ohv" p"tg"seran

dad pangsa pasar pebankan nasional
signitikan ""u"gu,

dim ana pebankan dihadapkan kepada kondisi
Didalam siluasi perekonomian yang membufl'lk saat ini,
masih
oungi yarg bera'(ibat terciPtanya kondisi negalive spread seda
..^'""*rinrr rit"ruf^
kondisi
ini
"r.:ku niruiir^6, ni.,pi"t, t"rhadap mala uang asing' dimana kedla
ililll,n1i]"il,"i""i .i'Jiuiu.
alcriva
peningkar(an i(red't bermasalah yang akh;rnva menurunkan kualiles
p"r."ri"". u,ituk menanqqulangi risiko ini Perseroan terus menerus meningkatkan aktivitas

il.m;eiit.l;'f;;k;;;aoa
.,.i,,nii

ffi;ii;;ilil

;;

lndonesia
memueiiut< ciaangan vang tinggi sesuai kelentuan dari Bank

nomor 3O/17lUPPB tanqqal24 Februa l998
tingkat kesehatan yang optimal' diperlukan
Untuk menjaga keseimbangan struldur pendanaan dan
,arnr" *ii,iof.urun o"rmo-dalan Perseroan Oleh sebab itu Perseroan berencana untuk melakukan

p"niri:iltu" tioo"r riaului

Penawaran umum Terbaias kepada masyarakat'

Penawaran Umum Terbatas

I

PerseloandenganinimelakukanPenawaranUmumTerbaiaslkepadapalaPemegangSahamDalam
000

300'000
o".J" p"..,*lr" grr. ff/lemesan EIek Terlebih Dahulu sejumlah sebanyak-balyaknya
seiiap
rupiah)
ratus
5oo
rl'ma
Bp
ni'ai
nominal
o"ns"n
Nu'"
iil a,;,J":;;;
-s&l"i ;;;;; Bi"lu eii.(se bu seratu=s delapan puluh tiga) saham yangJlamanya tercatal
p"r"gung .183
l"iur.
1998 pukul 16 00 WIB mempunvai hak
1

14 Desember
0"1". brn"iF,ir"g"i,g
-""Oi"V;'f.6aham pada ianggal
saham baru dengan harga penawaran Rp 500,ratus)
dLli
1.200 iseribu
,"rrf, .J-O"ii
HMEI-D' Jumlah
lir"ilir. ,,,i,i"lt l .",i'"p sanam, vang harus dibayar penuh pada saat pelaksanaar
i.1iadalah
H[IETD
penelbitan

penawiran Umr,mierbatas ldengaa cara
dari
ooo rrigu ratus juta) saham, vang seluruhnva akan dikelualkan
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Umum Terbatas
Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran
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hasil emisi setelah dikurangi biaya-biaya
Perseroan bermaksud untuk menggunakan seluruh dana
emisi adalah sebagai berikut:

DanahasilPenawaranUmumTerbatasl,setelahdikurangidenganbiaya.biayaemisi,apabila
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Kebiiakan Dividen
Tanpa mengurangi hak Rapat Umum PemegangSaham untukmemutuskan hal-hallain sesuaidengan

keientuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, mulai tahun 1998 Perseroan merencanakan untuk
membayar dividen kas sekurang-kurangnya sekali dalam setahun kepada para Pemegang Saham
yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham dengan rincian sebagai berikut:
Laba Bercih

Sampaidengan RpS0miliar
Lebih

dad

Rp 30 miliar

Persenlase Dlvlden Terhadap Laba Bersih
20% - 30%
31v, - 401,

Sejak Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan tahun 1994, Perseroan senantiasa membagikan
dividen kas (tunai) kepada para pemegang saham sesuai dengan kebijakan dividenyang dimuat dalam
Prospektus Penawaran Umum Saham Perdanaiahun 1994. Realisasi pembayaran dividen kas (tunai)
sejaktahun buku 1994 sampaidengan 1997 berkisat anlaa23,11o/.-47,22ok darilaba bersih Perseroan.

Halaman ini sengaia dikosongkan
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PENAWARAII UMUM TERBATAS I

Direksi atas nama Perseroan dengan ini nrelakukan Penawaran Umum Terbatas lDalam Bangka
Penerbilan Hak Memesan EfekTerlebih Dahulu Kepada Para Pemegang Saham seiumlah sebanyak_
banyaknya 3OO.0OO.OOO (tiga ratus juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nomlnal Rp' 500,(lima ratus rupiah) setiap saham.
Daftar
Seuap pemegang 1.183 (seribu seratus delapan puLuh tiga)saham yang namanyat-arcatat dalam
ggS
pukul l6.00 WlB mempunyai Hak lemesan Efek
Pemegang S-aham padatangga l4 Desembei l
Terlebih D;hulu untuk membelisebanyak 1.200 (serlbu duaratus) saham baru dengan harga Rp- 500,(limaratus rupiah) setiapsahamyang harus dibayar penuh pada saat nr engajukan pemesanan pembelian

SERTIFIKAT BUKTI HMETD AKAN DIPERDAGANGKAN DI BUBSA EFEK JAKARTA ATAU DAPAT
JUGA DILUAR BURSA SELAMA 7 (TUJUH) HARI MULAITANGGAL 18 DESEMBER 1998 SAI\,4PAI
DENGANTANGGAL24 DESEMBER 1998, PENCATATAN ATAS SAHAM AKAN DILAKUKAN PADA
BUBSA EFEK JAKABTA PADA TANGGAL 18 DESEI\,iBEB 1998'

BANK NISP

PT BANK NISP TbK
Bidang Usaha: Jasa Perbankan
Berkedudukan di Bandung, lndonesia

JL.

AsiaAl

KANTOF PUSAT
ka No. 100, Bandung40261

Telp.: (022) 4201600 (Htrnting); Fax.: (022)4201401'443302;Telexr28191
e_mail: nisP@banknisP.com

NISPAAIf

KANTOR JAKABTA
Jl. Gunung Sahari No. 38, Jakarta 10720
Telp.: (021) 6009037-38; Fax.: (O2T ) 6006507, 6492264:Tele:,., 41467 ' 41287 NISPJK lA
e_maiL:

wahyu@banknisP com

RISIKO UTAMAYANG MUNGKlN DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KETIDAKN4AMPUAN DEBITUR
UNTUK MEI\,1BAYAR KEIV]BALI KREDIT YANG DIBERIKAN, DAN APABILA JUI\'4LAHNYA CUKUP
MATERIAL DAPAT I\,4ENURUNKAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN,

SELAIN ITU, I\,{EI\,lBURUKNYA KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA SERTA BELUM

TERCAPAINYASTABILITAS NILAITUKAR BUPIAH TERHADAP I\,,IATA UANG ASIN G, MENYEBABKAN
KREDIT
INDUSTRI PERBANKAN DIHADAPKAN DENGAN PERSOALAN I\,iENINGKATNYAJU[ILAH
N ILAI
[,i
ELONJAKNYA
BUNGASERTA
BERI\,4ASALAH SEBAGAIAKIBAT DARITINGGINYATINGKAT
DAPAT
INI
JUGA
SAAT
BUNGA
TINGKAT
KRED1T DALAI\,4 VALUTA ASING. TINGGINYA
NIENGAKIBATKAN TERJADINYAKONDISI 'NEGATIVESPBEAD SEHINGGA DAPAT MENURUNKAN
RENTABILITAS PERSEROAN,
BISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V DARI PROSPEKTUS INI,
1
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Perseroan didirikan di Bandung dengan nama "N.V. NEDERLANDSCH INDISCHE SPAAR EN
DEPOSITOBANK Genaamd N.l.S.P" berdasarkan Akla No. 6, dibuat dihadapan Theodoor Johan
lndewey Gerlings, Notaris di Purwakarta, dan telah disetujui oleh yang berwajib menurut penetapan
Directeur van Justitie tanggal 28 April 1 941 No A 4Z619 dan diumumkan dalam Berita Javasche Cou rant
tanggal20 Juni 1941 No.49, Bijvoegsel No. 196 dan Berita Negara Republik Indonesia No 5langgal
16 Januar; 1951, Tamoal-an No. 21

Perseroan memperoleh ijin usaha sebagai bank um um padatahun 1967 berdasa(an SuratKepulusan
MenteriKeuangan Republik lndonesia No D 15.6 -2-2'l tanggal20 Juli 1967. Berdasarkan Keputusan
Bank lndonesi; No.23lgKEP/DlB tangga! 19 Mei 1990, Perseroan memperoleh iiin usaha sebagai
bank devisa dan raulaiberoperasisebagai bank devisa sejak tanggal 3 Agustus 1 990 Berdasarkan
Keputusan l\,4enteri Keuangan Republlk lndonesia No S.35/lMK03/1993 langgal 6 Januai 1993
Perseroan memperoleh stalus sebagai Bank Persepsiuntuk menerima seloran_setoran paiakdan bukan
pajak.
Uraian mengenairiwayat saham Perseroan sebelum Penawaran L,mumTerbatas I dapat dibaca dalam
Prospeldus Penawaran Umum Saham yang diterbilkan di Jakarta pada tanggal 22 September 1ss4

dan Prospektus Penerbitan Obligasi I Tahun 1997 yang diterbitkan di Jakada pada tanggal
29

Nitei 1997.

Sebelum Penawaran Umum Terbatas l, Perseroan telah mencatatkan seluruh saham yang telah
dikeluarkannya (company listing) pada Bursa ElekJakarta Jumlah seluruh pencatatan saham iersebut
adalah seba;yai 2g5.750.000 (dua ralus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham
yang merupalian seluruh modal ditempalkan dan disetorpenuh Perseroan. Rincian pencatatan saham
tersebuiiertera dalam tabel berikut ini:
Jumlah Saham
Dicaralkan

Burca

2y10fi994

12.500.000

20/10/1994

s0.000.000
25.000.000

BEJ
BEJ
BEJ

175.000-000
57.750.000
63.000.000

BEJ
BEJ
BEJ

295.750.000

BEJ

Tanggal Pencatalan

KeleranganSaham
Penawaran Umum Perdafa
Saham Pendni
Saham Bonus I

2A12t1997
31211991

Hasll Pemecahan Nilai nominal Saham {Stock Split)
Saham Bonus ll
Dividen Saham

4ha1998
4t141998

Tolal Pencalalan Saham

Setelah Penerbitan Obligasi I Bank NISP Tahun 1997, Anggaran Dasar Perseroan diubah berdasarkan
Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank NISP Tbk No 95 tanggal
29Juni1998, yang dibuatoleh Ny.lndah Fatmawali, S.H, pengganlidari Ny. Poebaningsih AdiWarsito,
S.H, Notaris di Jikarta, yang telan diselujui Nlenteri Kehakiman Republik lndonesia berdasarkan
Keputusan No. C2'10.358 HT.01 o4.Th.9s tanggal5Agustus 1998 dan telah didafta an-dalam Daftar

Peiusahaan Dengan nomor TDP101118oo142 dan nomorAgenda Pendaftaran: 191/8H 10'11rulll/
98 tanggal20 Agustus 1998 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik lndonesia No' 85
tanggal23 Oktober 1998, Tambahan No. 5932
Adapun komposisi modal saham Perseroan pada saat Prospeldus ini dilerbitkan adalah sebagai be kut:

MODALSAHAM

Terdii Dari Sahan Biasa Atas Nana
Dengan Nitai Nominal Rp 500,- (lina ratus rupiah) Setiap Saham
Uiaian
Jum ah Saham

Jumlah Nonriial(Rp)

Modal Dasar

OisetorPenuh
1.000.000.000
500.000.000.000

2

h

Modal Ditempatkan dan
175.000.000
87.500.000.000

$6

Susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 16 Nopember 1998 adalah sebagai ber kut:
Kelerangan

Jumlah Nilai
Nominal(Rp)

ModalDasar
ModalDlempatkan dan D setor Penulr

1

2.
3.
4.

(%)

1.000.000.000

500.000.000.000

58.555.000
58.555.000

29 2TT .500 oOO
29.277 5A0.AOA
70.000.000
28.875.000.000

33 46

87 500.000 000

100,00

:

PT Suryasono Senlosa
PT Udayawira Utama

Karmaka $rlaudala
Masyarakat

140.000

57.750.000

Jumlah [,!oda Ditempalkan dan Disetor Penuh

175.000000

Jum ah Saham dalam Ponepe

33,46
0,08
33,00

412 500 000 000

Pada saai BULBPS tanggal 2S Juni 1998 juga telah diselljui untuk membagjkan saham bonus dan
dividen saham. Setelah pembagian saham bonus dan d viden saham yang diaksanakan padatanggal
3 Desember 1998, m aka stru klu r permodalan dan kepemiikan saham da am Perseroan secaraproforma
adalah sebagal berikul:
Sebelun pembaglan saham

I
Moda Dilempalkan

d

000 000 000

Sesudah p.mbagian saham
bonus dan dividen saham

500.000.000 000

an 0 selor Penu h

0m

29277500000

98957950

58555.000
r40 000

29 217.5fi AAa

98.957950

58 555

70.000.000

m

49473975000

236.600

s759750C

57.750.000

Jumah Modal Dlle

500.000.000000

48.798 750 C00

Dalkan dan

175.000000
Jumlah Saham Da an Podeoel

87.500.000

m0

412.s00.000000

295 750 000
704 250

m0

352125.000000

Dengan dilaksanakannya hak atas HMETD maka strLrktur permodalan dan kepemilikan saham dalam
Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum T-orbatas I secara profoma apab la 300000.000
(tiga raius juta) saham dikeluarkan adalah sebagai berikutl
Sebe um Penawann UmumTetuatas I

JumlahSaham JumlahNiai
Nominal(Rd

Sesudah PenawaEn umumTerb6tas l

JumlahSaham

Jumah Nllai
Nomnal(Rp)

(sebany6k+aiyaknya)

(Sebanyahbanyaknya)

r 000.000.000 500 000 000 000
ModalDlempalkan dan

'

D

500.000.000000

selor Pdduh
2S5.750

000

147 375 000 000

Saham Earu Vano d lawa*an

Jum ah Modal Dllempalkan dan

D

295750000

47 375 000 000

selor

295.750000 117875000000
Jumlah Saham Da am Fonepel

r

300.000 000

704.2t0.000 s52125.000.000

297.375 000.000
404 250 000

Saham Brasa Atas Nama yang ditawarkan kepada para Pemegang Saham da am Penawaran Umum
ni seluruhnya terdiri darl saham baru yang akan dikeuarkan dari portepe , yang akan
memperoleh hak yang sama dan sederajat daam sega a haldengan Saham Biasa Atas Nama lainnya
yang telah ditempatkan dan d setor penuh oleh Perseroan.

Terbatas
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Pemegang Sertiiikat BuKi HMETD yang tidak rnenggunakan haknya untuk membeli saham dalam
rangka Penawaran umum TeTbatas lini, dapai menjual haknya kepada pihak lain sejak tanggal
18 Desember T998 sarnpaidengan ianggal24 Desember 1998 melalui Bursa Elek Jakarta atau dapat
juga dilakukan diluar Bursa sesuaidengan Peraturan Nomor lX.D.1 Lampiran Keputusan Keiua Bapepam
No. Kep-s7/PNI/1 996 langgal 17 Januari 1996, iunclo Keputusan Ketua BAPEPA[/ Nomor Kep-41/PN4/
1998 tanggal 14 Agustus 1998lentang Hak Memesan Efek Terleb h Dahulu.

Pemegang Saham yang tidak melaksanakan haknya dapat mengalami penurunan perseniase
kepem likan (d lus:) dalam jum ah yang cukup matelial yaitu sampai dengan rnaks mum 50,36 % ( ima
puluh komatiga pu uh enam persen).

SeuruhsahambaruyangditawarkandalamPenawaranUmumTerbataslniakandicatatkanseluruhnya
di Bursa Eiek Jakarta, sehlnggajumlah seluruh saham Perseroan yang akan tercatat di bursa tersebut
adaLah sebanyak-banyaknya 5s5.750.000 (ima ratus sembilan pu[]h ima juta tLrj!h ratus ima pulLth
tiht)) saham (company lisling).

Dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektifnya Pernyataan Pendaltaran dalam
rangka Penawaran lJmum Tetbatas 1 ini, Perseroan tidak akan mengeluarkan atau mencatatkan
saham baru atau efek lainnya yang dapat dikonversikan meniadi saham ai luar yang ditawarkan
dalam Penawaran Umum Terbatas I ini.

5
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REI{CAI{A PEI{GGUI{AAI{ DAIIA
PEI{AIIUARAII UMUM TERBATAS I

Dana hasil Penawaran Umum Terbalas l, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, apabila
300.000.000 (tiga ratusjula) saham dikeluarkan seluruhnyaakan digunakan unluk memperkuat struklur
permodalan Perseroan, sehingga akan meningkatkan Basio kecukupan Modal (CAR)dari 10,52% pada
31 Aguslus 1998 menjadi 18,71"/o setelah Penawaran Umum Terbatas L Peningkatan permodalan dan
Rasio Kecukupan l\rodal iniiuga akan meningkalkan kemampuan penanaman dalam Aldiva Produldf
Perseroan. Dana ini lidak akan dipergunakan untuk melunasi hulang dari pihak afiliasi maupun pihak
ketiga lainnya.
Perseroan berianii akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Tebalas I ini

secara periodik kepada para pemeganq saham dalam Rapal Umum Pemegang Saham Perseroan.
Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dananya tidak seperti yang diungkapkan dalam
Prospektus ini, maka terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan dari Bapai Unrum Pemegang
Saham (RUPS).
Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Bank N ISP I tahun 1 997 telah dipergunakan
seluruhnya sesuai dengan penggunaan danayangtelah diungkapkan dalam Prospeldus yang diterbitkan

pada tanggal29 [,4ei 1997.

t
1il.

A.

PERiIYATAAI{ HUTAIIG

PERNYATMN HUTANG PER TANGGAL 31 AGUSIUS 1998 (AUDITED)
Pada tanggal 31 Agustus i998 Bank mempunyai (A) Kewajiban
sebesar Rp. 2.699,86 miliar dan
(B)Kewajiban
karenakomitrnen dan kontinjensi sebesar Rp. i18_74 mjtiar dengan;;;in;ian sebagai
,

berikut:

(dalan miliat Rupiah)
KEWAJIBAN

Simpanan

ciro
Taburgan
Deposilo
SerliJikal Deposito,b€rsih

Jumlah
Pinjaman yang dlre ma
Hutang Pajak
Surat berharga yang ditebilkan
Kewajlban segera lainnya
Kewajiban sewa guna usaha

Kewajiban lalnnya

Jumlah kewajiban

232,44
208,88
1.342,53
140,31

1.924,16
530,74
6,45
150,00

37,84
13,88

36,79
2.699,86

KEWAJIBAN-KARENA KOII4ITII,IEN DAN KONTINJENSI

Kewajiban Komitmen
Fasilttas kredit yang beturn dipequnakan

UC irrevocabte dalam rangka impordan ekspor
Penjualan valuta aslng tunatyang betum diselesaikan

Akseptasiwesel flrporalas dasar UC berlanqka
Jumlah kewajiban komitmen

r83,54
2,77
9,77

951
205,59

Kewaiiban kontiniensi
Penebitan janriran dalam bentuk:
Bank garansi

Aksepiasi atau endosernen sural berharga
Lain lain

Jumlah kewajiban konliniensi
Jumlah kewajiban komitmen aan lonrin;ensi

12,00
1,00
0,15
13,15

218,74

PT BankNISP Tbk

A.l.KEWAJIBAN

1.

HUTANG DALAM BENTUK SIMPANAN
Hutang dalam bentuksimpanan sebesar Rp. 1.924,16 miliar
Keierangan

terdi dari:

Bupiah

ValutaAsing

Jumlah

148,04

84,21

232,25

0,05

0,14

0.19

Gno
Pihak yang mempunyai h!bungan tslirnewa
Tabungan

Pihaklain
Pihakyang mempunyai hubuf gan isrimewa

206,97

206,97

1,91

1,91

Deposilo berjangka

Pihaklain

1.059,18

Pihak yang mempunyai hubungan isrimewa

Serlilikat deposito - berslh

Jumlah

11,95

268,03
3,37

140,31

1.568,41

1_327,21
'15,32

140,31

355,75

1.924,16

,ekenins giro da tam rupiah adatah sebesar 1 3,44% per tahun sedangkan
adalah sebesar4,917. perlahun, tabungan adalah sebe;ar20,89% pertahun
dan deposito berjangka datam rupiah adatah sebesar39.69;t pertahun,
se;;ngk;n diur r"rrtu
asing adalah sebesar 9,28% per tahun dan sertifikal deposito adalah sebes
da_OSy" p"rt"nrn.

]19!"1.!:19:
i""
Oatam vatuta asing

2.

"li

PINJAMAN YANG DITERIMA ,
Bincian pinjaman yang cjite ma adalah sebagaiberjkui:

B!piah:

a.
b.

c.
d.
e.

Pinjaman Likuiditas dari Bank lndonesja
Penerusan Pjnjaman (hrr'o step loan)
Pinjaman lainnya
Medium Term Noles
CalIMoney PT. Daiwa perdania Bank (hubunqan isljmewa)

Jumlah

ilata uang asing

.

0,51
53,17
9,31

125,00
8,00.
195,99

:

Piniaman dari Bank lain
a. The Daiwa Bank Ljmited (USD 900,000)

b. N.V De lndosische ovezeese Bank (USD 4,000,000)
c. Ing Bank N.V Singapore Bank (USD t,i25,OO0)
d. lnlernal,onal t-indnce Corporation IUSD {0.000.0001
e. Bank Brussels Lambert (USD 5.00O.OOO)

f.

(dalam miliar Rupiah)

Overseas Chinese Banking Corporaiion iUSD g,20O,0OO)

Jumlah
Jumlah pin,aman yang diterima

(dalan niliar Bupiah)
9,97

44,30
'12,46
110,75

55,38
101,89

334,75
530,74

'l'lngkat

suku bunga pinjaman Bank lndonesia sebssar 5,2%. llngkat suku bunga rata-rala pinjaman
Bank Exim Jepang Owo Step Loan melalui Bank lndonesia) setara dengan suku bunga Sertifikat
Bank lndonesia jangka waktu 3 bulan. Tingkal suku bungaNede andse Financiaering lraatchappij
Voor Ontwikkelingslanden N.V sebesar 22,47%.

3.

HUTANG PAJAK
Posisi hulang pajak bank pada tanggal 31 Agustus 1998 adalah sebesar Bp. 6,45 miliar yang
dari :

,terdi

Hulang paiak yang masih harus dibayar pasal2l
Hutang paiak yang masih harus dibayar pasal 23

(dalan niliar Rupiah)
0,17
6,28
6,45

4.

KEWAJIBAN SEGERA LAINNYA
Bunga yang masih harus dibayar

5.

Dana hasil kliing
Fupa-rupa

26,69
6,85
4,30

Jumlah

37,84

KEWAJIBAN SEWA GUNA USAHA
Hutang sewa guna usaha sebesar Flp. 13,88 miliar (USD 1,253,163.34) merupakan kewajiban
sewa guna usaha kepada PT. Daiwa Lippo Leasing, pembayaran sewa minimum sampai dengan
tahun 2001 dengan rincian sebagai berikul :
(dalan niliat Rupiah)
1998

1,61

1S99

4,83
4,83
3.54

2000
2001

14,81

6.

Dikurangibunga

(0,93)

Jumlah

't3,88

KEWAJIBAN LAIN.LAIN
Setolan Jaminan
Biaya yang masih harus dibayar
Provisi dan komisi diterirna dimuka
Hulang Dividen
Rupa-rupa

Jumlah

1,75
16,26

5,94
11,43
1,41

35,79

A.2.KEWAJIBAN KARENA KOMITMEN DAN KONTINJENSI
tanggal3l Agustus 1998, bank memiliki kewajiban komitmen sebesar Rp.205,59 miliar dan
kewaiiban kontinjensi sebesar Rp. 13,15 miliar. Kewajiban komitmen terdiri dari fasilitas kredit
kepada nasabah yang belum digunakan, akseptasi wesel import atas dasar letters o, credit
berjangka, irrevocable letters of credit yang masih berjalan dalam rangka impor dan ekspor,
peniualan berjangka valuta asing yang belum diselesaikan. Kewajiban kontinjensi terdiri dari
penerbitan jaminan dalam benluk bank garansi, akseptasi endosemen surat berharga, hulang
Pada

pajak dan lainlain.

s6
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B.

PERNYATMN HUTANG PER TANGGAL 31 OKTOBER 1998 (UNAUDITED}
Pada langgal 31 Oktober 1998 Bank mempunyai (A) Kewajiban sebesar Bp. 2.503,61 miliar dan
(B) Kewajiban karena komitmen dan konlinjensi sebesar Bp j95,OS mitia.dengan perincian sebagai

beikut:
(datan

nitat P,upkh)

KEIVAJIBAN

Simpanafl
Girc
Tabungan
Deposiio
Sertif ikat Deposilo-belsih

Jufilah

207,23
190,68
1_287,62

134,42

1,819,95

Pinjaman yang dileiima

417,93

Sulal berharga yang dilebitkan

150,00

Kewajiban segera lainnya

55,47

Kewaliban sewa guna usaha

8,41

Taksiran Hulang Pajak

9,41

Kewajiban lainnya

Jumlah lewallban

42,45
2.503,51

KEWAJIBAN KARENA KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Kewailban Komitmen
Fasililas kredil yang belunr dipergunakan

164,31

UC irevocable daam rangka impor dan ekspor

6,33

Penjualan valula asiig lunai yarg belum dlselesaikan

4,71

Akseplasi wesel impor atas dasar UC berjangka

3,88

Jumlah kev/aiiban komitmen

179,23

K€waiiban konllnjensi
Penerbitan jamlnan dalam berluk:
Bankgaransi

15,82

Akseplasi alau ondosemen sural berharqa

Lairlain
Jumlah kewaiiban konlinjensi
Jumlah kelvaiiban lomltmen dan kofiiniensi

c.

0

a0
15,82
195,05

Perseroan tidak memiliki kewajiban-kewaiiban dan komitmen lain selain yang dinyatakan diatas
dan telah diungkapkan dalam laporan keuangan serta disajikan dalam prospektus.
[,4elihatkepada keadaan likuiditas Perseroan, serta kinerja yang berhasil dicapai sepanjang tahun
1 998 ini, sebagaimana tercemin pada peningkatan pencapaian laba dan linokal excess likuiditas
yanglinggi, sehingga manajemen merasayakin bahwaPerseroan mempunyai kesanggupan untuk
memenuhi kewajiban-kewaiibannya.
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UMUM
Bank NISP didirikan diBandung padatahun 1941 dan memperoleh slatus sebagaibank komersial
pada tahun 1967. Pada tahun 1972, Bank NISP m enandatangani peianiian kerjasama pembiayaan
dan baniuan teknis dengan Daiwa Bank dari Jepang, mela ui PT Bank Daiwa Perdan a, yang
merupakan bank patungan pertama di lndonesia. Bank NISP mempero eh status sebagai bank
devisa pada tahun 1990, dan kemudian melakukan Penawaran umum (go publc) pada tahun
'1994.

Padatahun T995, Bank NISP memperoleh sertifikat ISO 9002 unluk dlvisi Treasu ry dan Lembaga
Keuangan. Selanjutnya pada tahun 1996, serlilikasi ISO 9002 diberikan untuk seluruh satuan
keria kantor pusat Bank NISP
Pada lahun 1997, Bank NISP melakukan kerjasama dengan OCBC Bank dari Singapura dan
melahirkan Bank OCBC NISP
Sampaidengan tanggal30 September 1998, Bank NISP memilikl59 kantordengan 64% kantornya
terkonsentrasi di Jawa Barat. Jumlah in nreningkat dari tahun 1996 dengan 42 jarlngan kantor,
dan tahun 1997 sebanyak 56 kanlor. Seiring dengan penlngkatan jumlah kantor, lum ah
karyawanpun meningkat dari 928 orang ditahun 1996 meniadl 1.088 diiahun 1997 dan per
30 September 1998 jumlah karyawannya sebanyak 1.110 orang. Dilihat dari sudut produktivitas
karyawan, Bank NISP mencatat kenaikan pToduldivitas secara berarti dalam kurun wakt! inra
tah!n belakangan ini, yaitu meningkat dari Rp.514 iuirorang ditahun 1993 menjadi Bp. 1.566
juta./orang ditahun 1997. Per 30 September 1998lingkat produkllvlas karyawannya Bp. 2.657
juta-/orang.

Bank NISP memfokuskan diripada pembiayaan usahaskala kecildan m enengah, terutama dala[]
bentuk Kredit Usaha Kecil (KUK). Dalam menjalankan aktivitasnya rni Bank NISP rnemperoleh

kepercayaan dalam bentuk pinjaman

dar Export lmpoft Bank ol Japan dan

FN,4O (Bank

Pembangunan Be anda), serta beberapa lembaga keuangan lerkemuka la nnya. Disamping tu
Bank NISP juga terlibat da am program USAID d ndonesia dan mendapatkan iasilltas GSM-102
dalam Program Penjamin Kred I Ekspor dari Deparlemen Pertanian Amerika Serikat.
Pada b! an Juni 1997, Bank NISP menerbitkan Obligasi Bank NISP I sen lai Rp. 150 milyar dengan
jangka wakt! 5 tahun. Obligasi tersebut memperoleh peringkal BBB dari 'Thomsan Bankwatch',

yang merupakan lembaga pemeringkai bank terbesar didunia, djmana peringkat yang dihasi kan
pe ringkal le ru nggi yang dapal dicapai oleh perusahaan di lndonesja.

tersebut merupakan

Pada bu an Oktober 1997, Bank NISP memperoleh pjnjaman berjangka waktu 5 tahun dari IFC
(lnternationa Finance Corporation) sebesar US$ 10jula dan menjadikan Bank NISP sebagaibank
pertarna di lndonesia yang menerima pinjaman bilaleral angsung dari lFC. Berdasarkan dala
portololio inveslasi IFC per 30 Juni 1998, Bank NISP merupakan saiu-satunya bank di lndonesia
yang memperoleh lasrlitas pinjaman dari lembaga keuangan tersebul.
Pada ianggal 27 [/1arei 1998, Bank NISP menerima penghargaan "Asian Banking Award 1998
untuk kategori "Conmercial Crcdit Pragram" dar'Operational Efficiency Pragtan". Sebelumrya,
ditahun 1997, Bank NISP menerima penghargaan yang sama untuk kategor "Credit Quality".

$(,

of Underslanding (MOU) padatanggal 27 Jull 1998,
N SP termasuk danlara 21 bank pelaksana (terdid dari 7 Bank Pemerinlah dan l4 Bank
:.,,asta) yang ditunjuk o eh Pemerinlah untuk menyalurkan kredlt kepada eksportir dan disirlbutor
:-_a mengqerakkan perekonomian, khL.rsusnya menggerakkan ekspor dan dist busi. Disamp ng
Bank NISP lerrnasuk pula d antara ke-28 bank (terdiri darl 7 Bank Pemerintah dan 21 Bank
r*asta) yang pembukaan UC impornya dijamin oleh Bank lndonesia.

::'jasarkan penandalan garan Menorandum

:a_i

'-

:a.k

NISP rnenawarkan poduk-produk jasa perbankan pada urnumnya. Produk penghlmpunan
::ra hadir dalam bentuk rekening giro, tabungan, deposlto berjangka dan serllilkat deposito.
S:langkan bentuk-bentuk penyaluran dana antara ain dikenaLdengan isiilah kredit prolesi, kred t
:{:pcr kredil konsumen dan kredil komersia. Bank NISP iuga mem llk divisi corporate finance
,?:! antara ain terlbat da am pemberian kredit sind kasi dan penasehat iasa keuangan. Se ain
ne alu divisi pendapatan non bunga, Bank NISP iuga menjalin kerjasama dengan beberapa
: . rir sahaan asurans terkem uka di lndonesia, yang pada dasamya m erupakan upaya meningkatkan
:ardapatan non bunga me alul kegiatan barcassurarce,

'-

2.

KEUANGAN

2.1 Pertumbuhan Pendapalan dan Beban Operasional
Pendapatan Bunga
995, pendapatan bunga atas dana yang dlsalurkan adalah sebesal Rp. 138,47 mlliar,
ran pada tahun 1996 meningkat 22,06% menjad Bp. 169,0 miliar, yang manasejaan dengan
.ert!mbuhan volume aldlva produktif. Padatahun 1997 pendapat bunga meningkat46.16% menjadi
Ap- 247.A2 fiiliat. sedangkan per tangga 31 Agustus 1998 pendapatan bunganya mencapal
Rp.4T2.09 milar, yan g m ana ken aikan-ken aikan te rsebul diakibatkan oleh menlngkatnyavolume
-saha maupun t ngkat suku bunga.
Pada tahun

T

B a di ihal besarnya konstr busi pendapatan bunga terhadap lola pendapatan operasional dari
:ahun 1995 ' 31 Agustus '1998. maslng'masing adalah 94.3"/.;94,3%;88,7%:97 ,2'/".
Beban Bunga
Pada tahun 1995, beban bunga atas dana yang d himpun adalah Rp. 85,21 miial, sedangkan

dtahun 1996 beban bunga meningkat 34,50% meniad Rp, T14,61 m iar sejalan dengan
rerlumbuhan vo ume usaha. Pada tahun 1997 terdapat peningkatan sebesar 51,99% sebingga
-heban bunga menjad Rp.lT4,20milarPertanggal3lAguslusl99Sbebanbungatelahmencapai
Rp. 321.62 miiar. Penlnqkalan diakhlr tahun 1997 dan Agustus 1998 merupakan aklbat dari
men ngkatnya volume usaha dan naiknya tingkat suku bunga

Llasih sangat teriaganya kondisl I kuidltas Perseloan sebagalmana ditunjukkan oleh tingkal Loan
to Deposit Ratio (LDR) per 31 Aguslus 1998 sebesar 45,28%, memberikan konhib!s terhadap
pendapatan bunga Perseroan yang dihasikan darl pelemparan kelebihan Liku ditas kedaLam
transaksi pasar uang anlar bank serla penempatan pada Seruf kal Bank lndonesia (SBl), dimana
i ngkat suku bunga calmoney antar bank dan SBI ditahun 1998 inilerb lang masih sangal tinggl.
Senrentara dis si bebar bunga juga iurut mengalami peningkatan, karena ke angkaan likuidllas
kond si lingginya
-vang dlaLami oleh perbankan lndonesia secara umum mendorong lerclptanya
waktu salu
pada
tingkat
suku
bunga
deposito
beriangka
tingglnya
Ha
in
iercermin
b aya dana.
pernah
program
peniam
jam
nan,
dlmana
bahkan
mencapal
da
am
yang
n
Pemeinlah
bu an
d
oleh

rvelhingga 67%.
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Pendapatan Bunga Bersih
Pada tahun 1995, Perseroan berhasii memperoleh pendapatan bunga bersih sebesar Rp. 53,25

miliar. Di tahun 1996 meningkat 2,14% menjadi Rp. 54,39 miliar. Perlumbuhan yang marginal

ditahun 1996 disebabkan oleh beban bunga yang meningkat lebih cepal dari pertumbuhan
pendapatan bunga. Padatahun 1997, terdapat peningkatan sebesar 33,86% sehingga pendapatan
bunga bersihnya menjadi Bp. 72,81 [ri]iar. Per tanggal 31 Agustus 1998, Perseroan mencatat

pendapalan bunga bersih sebesar Bp. 90.46 miliar. Peningkatan tersebul seiring dengan
meningkalnya volume usaha.
GN A HK P EBTU MB UH AN P EN DAPATAN BU NGA

TAHUN 1995-1997

IP. rd,iBri!,

I

tuir,rdd0ui!.sstrih

Pendapatan Operasional Lainnva
Komponen dari pendapatan operasional lainnya adaTah provisi dan komisi yang dilerima selain

dari pemberian kredit dan pendapatan (operasional) lainnya. Pada tahun 1995, pendapalan
operasional lainnya sebesar Rp. 8,37 miliar dan di tahun 1996 meningkat 22,73% men)ad|
Rp. 10,27 miliar. Pada tahun 1997 meningkal 2A4,78% rnenjadi Rp. 31,32 miliar. Per tanggal
31 Agustus 1998 pendapatan operasional lainnya mencapai Rp. 11,78 miljar. Peningkatan yang

tinggi ditahun 1997 terutama diperoleh dari lransaksi valuta asing.

Secara umum peningkatan bunga maupun provisi dan komisi kredit terutama dihasilkan dari
peningkatan pinjaman yang diberikan da tahun 1995 - 1997 yaitu Rp. 709,09 miliar pada tahun
1995, Rp. 866,85 miliar pada tahun 1996 dan Bp. 1.152,75 milial pada tahun 1997. Terhitung
mulai daritriwulan lV tahun 1997 sampaidengan akhirAgustus 1998, yang mana ditandaidengan
adanya krisis ekonomi yang berdampak terhadap semua sektor, maka peningkatan pendapatan
bunga yang diperoleh Perseroan lebih dikarenakan berasal dari penempatan jangka pendek di
pasar uang ataupun penempatan pada Sertiilkat Bank lndonesia (SBl). Per31 Agustus 1998jLrrnlah

penempatan pada pasar uang dan SBI mencapai Rp. 1.106,45 miliar.

12
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B€ban Operasional Lainnva
B€ban operasional lainnya adalah beban diluar beban bunga yang meliputi biaya tenaga keria,
biaya umum dan administrasi, biaya penyisihan aktiva produldifdan biaya lalnnya berkenaan dengan
operasional bank. Padatahun 1995 beban operasional laln nya sebesar Rp.38,86 miLiar menjngkat
O,'14% menjadi Rp. 38,92 miliar ditahun 1996 dan rneningkal 77,83% meniadi Rp. 69,20 miliar
dtahun 1997. Peningkalan yang pesal ditahun T997 dan 1998 disebabkan oleh peningkatan pada
pos-biaya penghapusan aktiva produ ldjf dan biaya biayasehubungan dengan penlngkatan iaringan
kantor. Per 31 Aguslus 1 998, Perse roan mencaiat beban ope rasion al lalnnya sebesar 8p 81 ,65

miliar.
GEAFIK PEBTUMBUHAN BEBAN OPERASIONALTAHUN 1995 - 1997
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Laba Operasional
Laba Operasional dj tahun 1995 tercatat sebesar Rp.22,76 mliar Pada lahun 1996, Perseroan
membukukan jaba operasionalsebesar Rp.25,76 milar meningkat 13,14% d bandingkan dengan
pencapaian pada tahun I995. Tahun 1997, abaopeTas onalPerseroan mencapaiBp.34,93 miiar
atau mengalanr i penlngkatan sebesar35,6l% dibandingkan dengan laba operasion al tahu n 1996.
Per 31 Aguslus 1 998, aba operasio na nya mencapai Rp. 20,59 m iliar. Pening kalan pe n n gkatan
tersebut merupakan hasi dari penlngkatan volume usaha.

Pendapatan Non'Operasional
Pendapatan non-operasiona yang antara la:n d peroleh darikeuntungan karena penlualan aklva
telap, pada lahun 1995 sebesar Rp. 0,5T8 miliar. Di tahun 1996 mengalami penurunan sebesaT
48,47y. -rlen)adi Rp. 0,267 miliar. Pendapatan non-operasional pada iahun 1997 sebesar

Rp.0,290 miliar dan per tanggal3l Agustus 1998 sebesar Rp.0,748 miliar.
Beban Non-Operasional
Beban non-operasional pada lahur 1995 sebesar Bp. 0,259 miiar. Tahun 1996 nrengalami
penurunan sebesar 10,72% menjadl Rp. 0,231 miliar, sementara ditahun 1997 mengatami
peningkatan sebesar 436,94% menjadl Rp. 1,242 niliat. Per 31 Agustus 1998, Perseroan
membukukan beban non-opeTasional sebesar Rp. 0,411 m liar. Peningkatan yang cukup tingg
pada beban non-operasional ditahun 1997 disebabkan oleh kewaliban pembayaran ke Yayasan
Dana Sosial N4and ri.

Laba Bersih
Laba bersih pada tah un 1 995 sebesar Bp. 1 6,53 m iliar, sedangkan diiah u n 1 996 men ingkat 1 2,76%
m enjadi B p. 1 8,64 m iliar. Hal in i disebabkan oleh m enlngkatnya ef siensi operasiona yang te rcerm n

darl stabilnya beban operaslonal yang dlimbangi dengan pen ngkatan secara beradi pada
pendapatan operasional. Pada tahun T997, aba bers h mengalamipen ngkatan sebesar29,75%
menjad Rp.24,18 miliar. Per31 Agustus 1998 Perseroan telah mencapai laba berslh sebesar
Rp. 16.09 miliar.
GRAFIK PEBTUMBUHAN LABAOPERASIONAL DAN LABA BERSIH
TAHUN 1995 - 1997
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2.2

Pertumbuhan Aktiva, Kewaiiban dan Ekuitas
Peningkatan volume usaha yang dicapai perseroan terlihat dari peningkatan iotal aktiva dari
lahun-ketahun yang mana sejalan dengan penlngkatanlumlah aldiva produktiiyang disalurkan
Perseroan. Totalaktiva pada tahun 1995 sebesar Bp. 875,3j millar. Ditahun 1996 meningkat
35,97% menladi Bp. L198,93 miliar, dan tahun 1997 meningkat42,10% menjadi Rp. 1.703,67
miliar. Per 31 Agustus 1998, Perseroan mencatat totalakliva sebesar Rp. 2.878,94 miliar
Total kewajiban dengan komponen terbesarnya berasal daridana pihak ketiga (masyarakat)

dan pinjaman yang diterima, merupakan komponen ulama bagi perseroan didalam
menyalurkan dananya kedalam aktiva produktif. Jumlah kewajiban padatahun j995 sebesar
Rp. 759,63 miliar. Pada lahun 1996 mengalami peningkatan sebesar 40,97% menjadi
8p.1.070,86 miliar dan selanjutnya dilahun 1997 meningkat 42,93% menjadi Rp. 1.530,59
miliar. Per3l Agustus 1998, Perseroan mencatat totalkewajiban sebesar Rp.2.699,86 miliar.
Menlngkatnya dana pihak keligayang berhasildihimpun perseroan sepanjangtahun 1998 ini

menunjukkan masih sangat terjaganya kepercayaan masyarakat, sehingga memberikan
kontribusi terhadap penlngkatan yang pesat pada total aktiva perseroan.
Disamping itu peningkatan totalaktiva per31 Agustus i99B sebesar69T0 dibandingkan dengan
posisi akh ir tahun 1997juga tidakterlepas dai pengaruh faldor melemahnya nilaitukar Rupiah
terhadap mata uang asing. Bila unsur depreslasi niiai tukar Rupiahterhadap mata uang asing
diabaikan. rnaka kenrikan real aktiva Perseroan per 31 Agustus 1998 dibandingkan dengan
posisiakhjrtahun 1997 hanyalah sebesar 44%.

Totalek!itas Perseroan ditahun 1995 sebesar Rp. 115,68 millar dengan rincian : modaldisetor
sebesar Rp. 62 5 mlliar, agio sebesar Rp. 26,25 miliar dan laba diiahan sebesar Rp_ 26,93
miiiar. Pada tahun 1996 total ekuitasnya mencapai 8p.128,07 miliar dengan rincian modal
diselor Rp. 62,5 miliar, agio sebesar Rp.26,25 miliar dan laba dilahan sebesar Rp. 39,32
miliar, yang mana mengalamipeningkatan sebesar46,0% dibandlngkan dengan laba dltahan
tahun 1995.
Pada tahun 1997,lotal ekuilas Perseroan mengalaml peningkalan sebesar 95,15% menjadi
Rp. 173,08 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh dilaksanakannya revaluasi akliva tetap,
sehingga membukukan selislh penilaian kem bali aktiva telap sebesar Rp.26,95 miliar Selain
itu modal disetor juga mengalami peningkatan sebesar 40% sehlngga nilainya menjadi
Rp 87,5 millar. Hal ini disebabkan oleh adanya pembagian saha.n bonus denoan kelentuan

rasio5saham lama:2 saham baru, sehingga mengha sllka n pen nqkatan modal d setor Eebesar
Rp 25 miyar. Pembayaran saham bonus ini dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 1997.
Dengan adanya pernbagian saham bonus ini maka nilai agio mengalami penuirnan sebesar
n ilai dari saham bon us lersebut, sehingga pada tahun 1 997 ju m lah ag ionya menjadi Rp. i
,25
mi iar. Disamping itu pada tanggal 3 Februari 1997, Perseroan melakukan pemecahan niai
norninalsaham da Rp. 1.000,- per Jembar saham menjadi Bp.500,- (stock sp/ir, sehingga
jumlah modal disetor Perseroan meningkat dari 62,5 juta lembar saham menjadi 175 juta

lembar saham. Sementara itu, laba ditahan mengalami peningkatan sebesar 45,93%
diband ngkan dengan tahun sebelumnya sehingga pada tahun 1997 laba ditahan perseroan
mencapai Bp. 57,37 miliar
Per 31 Agustus 1S98, totalekuitas mencapaiRp. 178,48 miliar, yang terdirida modatdiselor
sebesar Bp. 87,5 miliar, agio sebesar Rp. 1,25 miiar, selisih penilaian kernbali aktiva tetap
sebesar Bp. 27,69 miliar dan laba ditahan sebesar Rp. 62,04 millar.

GRAFIK PERTUMBUHAN AK|IVA, KEWAJIBAN DAN EKUITAS
TAHUN 1995 - 1997
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Pertumbuhan Aktiva dan Kewajjban dalam valuta asing
Berikut adalah tabe pertumbuhan akliva dan kewalibar dalam valuta asing beserta rekening
administratifnya dalam valuta asing i

1993

1994

1995

1996

1997

31

63.539 128.519 201.370 481.616
83 684 144 151
455.989

Agl1998

733.904
715.788

Aktiva Rekeniio Adm nisirail
Pasiva Beken no Admlnisrralil

PosislDev sa Netlo (PDN)

322

7.937

(6906) (20.145) (15.632) {2_e77)

31.057

7.833

43

966

30 992

39

9

768

Posrsi akliva dalam valuta asing per 31 Desernber 1995 sampai dengan 31 Agustus 1998
masing masing meningkat sebesar 56,69%; 139,17"/" dan 523A y".

Pada lahun 1995 kewajiban dalam valuia asing sebesar Bp. 144.151 juta. Tahun 1996
kewajiban dalam va uta asing rneningkat 41,18% menjadi Bp. 203-50S juta, dan pada tahun
1997 menjngkal 124,06% menjadi Rp.455.989jula. Per 31 Agustus l998jumlah kewaiiban
dalam valula asingnya sebesar Rp. 715.788 juta.
Peningkatan yang pesal pada tahur 1997 dan 1998 disebabkan oieh faktor kurs yang
m eningkat cuku p tajam, sebagaimana ter ihat pada pergerakan nilarkurs US$secara berturut
turut adalah Bp. 2.308,- d akhir 1995, Bp. 2.383,- diakhir tahun 1996, Rp. 4.650,, d:akhir
lahun TggT dan mencapai Bp. 11.075, pada akhirAgustus 1998.
Apabila diasurisikan, digunakannya nilai kurs USD yanq sama seperti pos si akhrr tahun
1997, yaitu sebesar Rp.4.650,- (dalam arti tdak menrperhitungkan laktor depresiasi nila
tukar rupah terhadap mala uang asing), maka aktiva dan pasva daam vallta aslng per
31 Agustus 1 998 dibandingkan posisi akhir tahun 1 997 mengalam penu ru nan m asing-m asing
sebesar 36% dan 34% . Ha ini d lakukan PeTseroan untuk mernperbaiki struktur currency
gap serta mengurangi risiko yang diakibatkar oleh gejo ak nilai tukar rupiah lerhadap mata

-a_g asi'9.
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da lahun 1995 - 3j Agustus 19gB masjng-masing adatah 13,45% ditahun 1995;
1,85% ditahun 1996; 13,94% ditahun 1997 dan pada ,kh ir Agustus
1998 adalah a,S1%. pDli
PosisiPDN

lni rnasih berada dalam batas ketentuan yang ditelaDkan olelh Bank lndonesia

2.4 lmbalHasil
Iveningkatnya total aktiva dan ekuitas perseroan sebagaimana telah djuraikan
dalam pointpoint terdahuiu, tidak djimbangi oteh peningkatan yang sebanding dengan
laba bersjh yang
dicapaj Perseroan sehingga rasio imbal hasilterhadap aktiva dan e[uitas;itahun ]998
tampak
mengecil dibandjngkan dengan tahun 1997.
I\,4emburuknya kondisiekonomi, yang dapat berakibatkepada meningkatnya
kredit bermasatah,
diantisipasi oleh Perseroan dengan membentuk cadangan aktiva proiuktifyangtjnggi,
sehingga
sampai dengan akhir Agustus j99B biaya penyisrhan akl va produktif me;ingf;t
16s,6 70
dibandingkan biaya penyisihan aktiva produktit tahun i997. Hat inilah yang p-uO"
berpengaruh terhadap pencapaian laba bersih perseroan, sehingga apabif""fl"roLf.,un
"thirnyu
f"Uu
bersjh Perseroan per 31 Agustus 1998 dibandtngkan posisi akhtiiahun fg9z,
namun tanpa
memperhitungkan biaya penyjsihan penghapusan aktiva produhif, ternyata laba
bersih yang
dicapai Perseroan per 3j Agustus 1998 rnengalami kenaikan sebesar a3%.

lmbal hasilteftadap ekuitas rata-rata (Relurn on Average Equity - BOAE) untuk
tahun 1995
3t Agustus 1999 berturufturut sebagai berikut : 15,16y;; $,Zg%t 16,06%.,

sampai dengan
15,44%.

Pada tahun 1997, terlihat imbal hasil yang mengalamL sediktt kenaikan sejalan
dengan
meningkatnya laba bersih perseroan airi Ap. ra,-Oa
Oi"rpui
rgso
1,rng
meningkat 29,75% menjadi Rp. 24,18 mijiar ditahun 1997. p;r Si Agustus l gg8, perseroan
telah mencapai laba bersih sebesar Rp. 16,09 miliar.

,iia

'

p"J;-;;

Sedangkan imbal hasil terhadap aktiva rala-rata (Return on Average Assets - BOAA)
untuk
tahun 1995 sampai dengan 31 Agusius i998 masing-masing lercaiat:2,16%;
1,89"; i,66%;
1,1170. Penurunan ini lerjadi karena faldor melemahnya nilai tukar Rupiah
dimana hal ini
mengakibaikan peningkatan tolalaktiva jauh melebihi dari kenalkan laba bersih.

2.5 Likuiditas
Perseroan selalu memenuhi ketentuan Giro Wajib [,4inimum yang ditetapkan
oleh hnk
lndonesia, dimana sejak bulanApfil 1997 hingga saat ini, gank tnaone# menetapkan
besarnya
Giro Waiib Minimum sebesar S% untuk Rupiah, dan 3% untuk valula asing.

Sangatteiaganya kondisilikuiditas perseroan d tunj!kkan oleh perannyadipasar uano antar
bank sebagai net lender (pemberi plnjaman). Disamp ng jtu perseroan
;uga menemiatkan
kelebihan ljkuiditasnya pada SBt.

Posisi likuiditas dalam bentuk kas, giro, penernpatan antar bank dan s!rat berharga pada
lahun 1995 sarnpaidengan tanggai3l Agustus 1998 secara berturu t-turut adalah j
ip.95,i
mi'ia.. Bp. 204.9 mitial Rp. 346.3 m,t ar da,r FIp. 1.134,4 mr iar.

2.6. Solvabilitas
Perseroan selalu menjaga rasio LDR-nya {Loan to Deposil Ratio) senantiasa berada
datam
batas-batas yang sehat men urut ketentuan Bank lndonesia, dimana nijaimaksimum
menurut
ketenluan adalah 115%. Dalam kurun waktu dari tahun 1995 sampaidenoan 3t Desember
'997. 'asio LDB Perseroan sebesar 87.St".: 79,20.. da1 75,3g"..
Dilahun 1998 in , Perseroan lebih berhati-hati dalam menyalurkan dananya, dimana kelebihan
likuiditasnya lebih banyak ditempatkan kedalar. SBldan penempatanla;gka pendek
lalnnya,
sehingga LDB per 3l Agustus 1998 turun menjadi45.28 %.
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2.7. Kondisi Keuangan Terakhir Per Tanggal 31 0ktober 1998 (UNAUDITED)
penurunan
Dibandingkan dengan posisi per 31 Agustus 1 998, lolal aldlva Perseroan mengalami
inl
Penurunan
miliar'
8p
2
697'8
meniadi
1998
nlr"i Jr,inp. z.efu,g'riliarper 31 Agustus
per
1998
Aquslus
31
nllai
lukar
antara
lajam
dise;abkan oleh faktor perubahan yang cukup

per 31 Oktober nrlai kurs T USD =
yaitu mengacu kepada nilai kurs peI
yang
sama,
nn i.sso._. eoaoita Oiambilpatokan kurs
per 31 oktober 1998 dibandingkan
akliva
lqrit,;. f998, maka pertumbuhan realtotal
relatiftidak te{adi perubahan
gr
2%,
sehingga
lingi;po.i.i Aw.trs 1998 adalah sebesar

Jimana nilai kurs 1 USD =

Rp

11 O75' sementara

ii

secara berarti.

cadangan
Total penyaluran kredit (bruto) sebesar Rp 1 047,1 miliar' dengan iumlah
pos'si
dengar
n.nohaousar kredii mencapai Bp. 63 miliar' alau naik 6 83"' orbandilgkan
(bruto)
sesungguhnya
lgga ep"oilu faklor nilaitukar diabaikan, nr aka total kredit
5r

liuiri

mengalami sedikit penurunan, yaitu sebesar 3%'
Disamping dana pihak
Total penghimpunan dana pihak ketiga sebesar Bp' 1 819'9 miliar'

i"linr. .r-.r"i d"n"

dl.?lrsp i.""ir"i

nont;ad,sional yang dih'mpun Pe'sercan berasa'dari e.1isi obligal:
Bp. 150 niliar d;n p:nja'nan yang d;Ie1ma sebesar 8p 4179 nilia"

yang dihimpun oleh Perseroan per
sehingga secara keseluruhan, total penghimpunan dana
31 Oktober 1998 sebesar Rp 2.387,9 miliar'
Total ekuitas mengalami kenaikan, sehingga mencapai

n

ilai

Rp 184'2 miliar' Kenaikan lersebul

laba dilahan da Bp' 62,0 miliar yang dicapai pada 31 Agustus
1998'
1998, m;ningkat menjadi Bp. 77,7 miliar per posisi 31 Oklober

iitr"f""g ;Lh p";,i"gk"tan

Rp' 27 miliaratau meningkal
Perseroan mencalat kenaikan pendapalan bunga bersih sebesar
miLra r' sehingga
ya ng sebesar Bp
SOV. AiOanaingtan aengan po;isi per 31 Agustus 1 998
.90'46
pendapatan
bunga bersih
per tanqqa ai oktobe-r 1d98 Perseroa; berhasil membukuhan

sebesar RP 117,4 mlliar.
'Kenaikan pendapatan bunga tersebut memberikan kontribusi terhadap kenaikan laba bersih
p"ts;roan behasil mencapai kenaikan laba bercih dari Rp'16'09 miliar
p"i."iounl
""nitigg"
i998 meniadi Rp.20,38 miliar peI akhir Oklober 1998 Perseroan optimis

oer 31 Aqustus

2 bLlan tera(hir sehirqga
,ul*" p'"i"i"iu" laba oersih'n' akar menngkal'ag pada
buku
meraih laba bersih sebesart Rp 25 m liar pada aLhir lahun
a,p"*irit""
t
1998. "t"","apu

3.

PROSPEK USAHA
mengakar kuatdidaerah Jawa
Perseroan yang didirikan dikota Bandung sejaklahun 1941' teah
pemasaran utama' Namun
barat seni'nggi witayan Jawa Barat saat ini masih meniadi obyek
jaringan
yang lebih luas akan
o"noin p"rroinun menuiu ke ekonomi pasar bebas, maka

""irino
;;r;'di.;ff;,igk"; dan Perseroan bermaksud untuk terus memperluas jaringan usahanya
kewilayah Jabodbek, JawaTengah, Jawa Timur dan luar Jawa

KondisiumumPelbankanNasionalsendirlsaatinikulangbaik,Krisiskepercayaanlerhadap
pel.dbural tzil 1b ban\ umum pada
oeioankan nasio.alvanq berawal oari dilemouh nya langkah
negalii dari -asyarakal
i-""r'i r.l"r".o"i isilz. r"oj"""n i.i Iernyala me.tirbLlkal lea\si
besar-besa'an dali embaga
secara
si-panan
qetomoarg
oeminaanai
li;;; ";;i.-;["
n.rnrn"unrrno^rr"noteratkelembaqape'oarkanyanglebirsehal'Turunnyakepercayaal
i"i*"l.."iit"lh"Jrr rerban\an nas'oial iuqa men'nbLlkan akibal penolaxan atas uc yang
diterbilkan pebankan nasional oleh perbankan asing'
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mencrptatan kondisi kerangkaan tjkuiditas
1thi,.ya
f::91,,.ii|"1!:
0er0a mpak terhadap kenaikan suku bunga se rta terjadinya kemerosotan

dipasaran, sehingga
njlajlukar Rupiin terladip
mala uang asing htngga mencapai level diluar predrksi semua pthak.
Hal ini paAa aMilnva mem ufut
dJnra pe.bankan ka.era .runcu,rya oe.soala.t h-edit oer-aia,al-

o"pat

bank

re.gql;gg; k"."1",r.

Bank NISP yang berdiri sejak iahun j941, dalam perjalanan usahanya
telah melampaui beberapa
masa krisis. Yang membuat perseroan tetap bertahan dalam badai
knsis pu,"ionlr
tni
adalah berkatdipegang teguhnya prinsip kehati-hatian serta senaniiasa
"n1uut
mei ..f"trun [u."i
bank sebaqai prioritas utama.
"run

Dalam menghadapi kisis perekonomian saat jni, dirnana kepercayaan
masyarakat terhadap
perbankan nasionat menjadi rapuh, perseroan berjaga_jaga
dengin met"tu'd, p;n"rparrn
dananya.pada penempatan jangha pendek SBt dan pinem"patan p"asar

ua"g

kondisl ILuioias Perse.oan selarnasa terjaga

t;;riu,

";ninggu

Sedangkan dalam menghadapi risiko kredil bermasalah, perseroan
tetah berupava melakLlkan
reslrJklur;sas kred-toengal bprpedo,nan pada
yargd..elapran B"* flOi,r"al. n s,m
^eten-Jan
yang a(a'r dtladao, Pe'seroal da'idarrpak
e^onomire,seDJl adalan

-e-rnqkarnva K,lat lds
^ris.s
aktiva yang tidak produldif, oteh karenanya dipertukan
pembentukan cadanSu" vi;o-iii,o;i
menanggulangi risiko kerugian lersebul namun irdak sampai menurunkan p;rot;ha;
ta6; bersih
Perseroan. Har mana telah mulai dt akukar o eh per""roa.
tai

i; i;;;i.

"";ar, "*ri
Upaya yang dilakukan perseroan didalam menjaga kualitas al(ivanya, yaitu
dengan cara

-

,rt*

*

:

Secara proaktif memelihara semua kredit yang disalurkan.
Menginlensilkan pemeliharaan kreditserta mengantisipasi munculnya
kredilyangbisa menjadl
masalah.

-

Mengjntensjikan upaya penagjhan langsung maupun restru]<tu sasi
kredit bermasalah.
'Kebijakan-kebijakan
Pemerjntah dalam Iangka penyehatan perbankan mempun yai dam pak yang
luarlliasa terhadap seturuh bank di tndonesia. demif,ian juga hatnya de;S"l^ plr."i";i.
DS"t,

i"

sisi Pe.seroal rehhatnya sabagai tar-angar oesar untuh'eb,l
inqk'utkrn ;LI;onrr a_"
oan 0r r c,p \enar.-hat,an ba-\. ram ,- o, tp r s srdi.ihallva sebagai pe,ua;g
u tt r\ me.ain oa.gsa
*o'n besar dengan terjadirya pergeseran signiiikan darl parigsa pasar periankan

H:fl;:i"n

Da segitarget

pasar, Bank NlSp masih tetap berkeyakinan bahwa sesuai
denoan penqalaman
lnya tF rl-aoa p oangsa pasa.rita, yanq drlarganiny" selama ir.
ori"o.O"f
masrn menlaotpangsapasarutarna dariperseroan. Didukung pulaoleh
"rf?r"'t
kenyataan,
bahwadirnasa
sulit yang saat initengah diaramioleh dunia usaha, teral m#ruhikan
bati*" i"r,mii"r."ort
yangpraklis masih mampu bertahan bahkan berpejuang unlukterus
da 1 pema han-a

"l
N"run d";lklan,
i"n"ntiua" ,"n"",i

berkemOang.

untuk meningkatkan daya saing perseroan di era globrlisas maka perseroan
,
peluang untuk menggarap segmen lainnya dlluar
ritel.

y,"rS
51i^:l1T!:::|
:i"n sese/a beranssuns, rnengharuskan perseroan terap komperitif dan
oapatlerus
Dealahan dalam menlalankan usahanya, oleh karenanya perseroan
memanjang periu
untuk mengadakan penambahan modal.

VisiPerseroan adalah lerus berusaha menjadisalah satu lembaga
keuangan terbaikdan terbesar
-_
yang memiliki dasar yang kual dengan kualjtas dan pelayanan
6ertarai in-ternrsion"f.
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l
Dalam menjalankan usahanya PerseToan menghadapi ris ko yang mungkin dapat mempengaruhi hasi
usaha Perseroan, apabilalidak diantisipasidan d persiapkan penanganannya dengan baik. Beberapa
risiko yang diperk rakan dapal mempengaruhi usaha PeTseroan secala umum dapat dikelompokkan
sebagai berikuti

RISIKO KREDIT
Bagian terbesar dari akt va yang d mllikloleh Perseroan sebaga suatu bank adalah berupa kred tyang
diberikan kepada para nasabahnya. Risiko kied tdapaitimbu apabila kelancaran pembayaran kembal
pokok piniam an dan/aiau bu ng a p nlaman mengalam gangguan. Apabila jurn lah kredit yan g tidak dapat
dikembal kan cukup malerial rnaka dapai men!runkan Perseroan dalam memperoleh laba dan kondisi
keuangan Perseroan secata kese uruhan.

RISIKO EKONOMI
Kondlsi perbankan domestik lidak terepas dari pengaruh pelekonom an nasional dan internas onal.

Bisiko ekononri dapat timbul apabila lerjadi perubahan kondisi perekonomian yang kurang
menguntungkan sehingga dapal mempengaruhi seluruh kegiatan usaha Perseroan, baik daam
penghlmpunan danamaupun pembe an kredit, pengembalian pokokkredildan bunganya, sedaaktivitas
lainnya yang pada akhirnya dapal menur!nkan kemampuan Perseroan dalam memperoleh laba.

RISIKO LIKUIDITAS
Sebaoian besarpendanaan Perseroan berasaldaridana masyarakatyang re atil be rsifat jangka pendek,
sedangkan kredlt yang d ber kan memil kijangka waktu yang re alif ebih panjang. Perbedaan iangka
waktu tersebut harus dlkelola dengan baik. Keiidaksesuaian antara iangka waktu penghlmpunan dana
dar masyarakat dan jangka waktu penempatan dana dapat menyultkan Perseroan dalam memenuhi
kewaiiban-kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya.

RISIKO KECUKUPAN PENYISIHAN PENGHAPUSBUKUAN KBEDIT
Bank lndones a sebagai pengawas dan pembina selur!h bank di lndones a mensyaraikan adanya
pembentukan penylsihan penghap!sbukuan kredit sesuai dengan kategoli kredit yang d berikan o eh

Perseroan seperli ancar, dalam perhalian khusus, kurang lancal, dlragukan dan macel.
Ketidakmampuan membentuk penyisihan sebagaimana dltentukan dalam ketenluan keientuan Bank
lndonesia, akan menurunkan tingkat kesehatan Perseroan dan pengembangan usaha Pelseroan.

BISIKO KECUKUPAN MODAL
Men!rut peraturan Pemer ntah terakhlr Bank diwajibkan untuk menyediakan modal minimum (Cap tal
Adequacy ratio)sebesar4% pada akh r tahun 1998,8% pada akhirtahun 1999, dan 10% pada akhir
tahun 2000. Ketidakmampuan memen!h resiko kecukupan modaltersebul akan menurunkan lingkat
kesehatan bank.

RISIKO TINGKAT BUNGA
Risiko Tngkat Bunga adalah risiko kemungkrnan lurunnya pendapatan bunga bersih dan.ilai pasal
portfolio akliva akibat perubahan t ngkat bunga d pasar uang. Konrposisi portfo io termasuk instrumen
aktiva, pas va dan rekening admln slratif cukup sensiti telhadap tingkat bunga. Karena akllva dan

PT BankNISP T|1k

pasjva seperti deposilo pada bank lain, inveslasidaiam
surat berharga, pinjaman, deposito berjangka,

pinjaman jangka panjang dan kewajiban-kewajiban pasaruang
tainny;, memitif<i Uerlagai trngXaf Ounga

dan jangka waktu, maka perubahan-perubahan pada tingka't bunga
Aup"t
atau penurunan pendapalan bunga bersih_

."nguki6"ikun k"nuitun

RISIKO PEBSAINGAN
Pergeseran peta perbankan di lndonesia lidak berarti menurunnya iingkat persainqan
bank-bank di
hoon€sia._namun seDa iknya akan rening(alkar persaing"n sehar o, a-nta.,
Ou"l-Oint
rr"rp.,

0ertanan dengan cara oembLkaal karlor-kanlor baru. oencrplaaT prodJk-p.ooLk
persaingan suku bunga, maupun peningkalan pelayanan
kepada naiabah. danyak

V*S
yalg 1e1arik,

6ari fank-bank

tersebut bersaing untukmemperoleh nasabahyang samadengan perseroan.
Dengan aem ikl"n, tero"pat
ke da(pastiar Pe.seroan a (an ddpar menir g(a t^an alaU -err;elahan\ar oera,nj, porfot,o
s,mp"n"",
Kreorr, maupLn oargsa pasamya di masa yang a(an datalq a^toat (eratrv,
peo"i.ga. yrng t"4"di
yalg pada akhirnva daoal -enLrJn,(an perdapatar perseroal.

RISIKO OPERASIONAL
Perseroan dapat djhadapkan pada risiko operasional yang djsebabkan
oleh lemahnya fungsi
oergawasal interl dan r,dak e,e"litr va sislem prosedLr operadorat. S,stem dan
lekro.ogi yang lioo(
meloukung akan menggangg j kelanca?a ooerasioral dan mJlu oelayaran
kepada nisaoan luga
akan menurun, sehingga pada akhimya akan memperkecil laba yang diperofen perseioan.

RISIKO KUBS VALUTAASING
Sebagaisalah satu bank devisa, transaksiperseroan lidaklerlepas darillulluasimata
uang asrng baik
cari sisi aktiva nraupun dari sisr kewajiban. Nilai tukar mata uang Bupian
terhaaa f mita'uang asing
lipengaruhi oleh belbagai macam faktor, sehingga apabila perseioan
memillti poslsi mata uang asing
lang kurang menguntungkan dapat menimbulkan kerugian yang berdampat< negat GrhaAapiine4i
Perseroan,

RISIKO PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

_luslri perbarkan remoeroen pelgawasal
yalg cukup \et"t dan pemeriltah karena keoiatan-

.:g

al"nnya banyak.renyar ghLt keDernlga,l umLm. pengawasan yaTg,(elat terseo.L
erre.rir od?i
:rKUp 0anyaknya peralLJran peraluran pemerintah mengenal perbankan yang
lerus raenerus
a 9erbahaflri dariwaktu ke waldu. Dikeluarkannya peraluran baru seringkaliakin
m-embawa dampak
. :19 ridak (ecil bagi perse.oal ka re.a mer r 1lL
t d'la(uka r 1ya pe rL bdna;per rba.tan da 1 pet yesuatar asnyesuaian akan cara dan pelaksanaan kegratan operasiona perseroan.
Keterla;batan dalarn
-enganlisipasi berbagai kebijakan pemerintah tersebut akan dapat mempengaruhi keglatan
usaha
r:rseroan yang pada akhinya
dapat menuarnkan tinerja yang Oiiargetkanl "

RISIKO INDUSTRI PERBANKAN SEHUBUNGAN DENGAN KRISIS EKONOMI

I

lalam situasi perekonomian yang memburtrk saat ini, perbankan dihadapkan keoada
kondisi
ngkatnya rata,rala suku bunga yang berakibat terciplanya londisi negattve
sprejl. olsamplng

-ai
_-

<cndisi saat ini dimana masih belum tercapainya stabilitas nilailukar Ru-plah
teihadap mata uang
membeikan pengaruh sangat besar terhadap ketidakmanrpuan debitur mengembalikan
kredit
valuta asing yang diperotehnya dari bank, sehingga berakibat kepada me;gkatnya
=am
tingkat
.,-adri bermasalah yang akh imya
m en u rl,r] kan kualitas akliva p roduktif pe rseroan. Untuk ienanggulingi

5.9.

-3(a ini Perseroan terus menerus

meningkatkan aktivitas pemeliharaan kredit serta membentuk

yang tinggi. Kondisinegative spread dan hebutuhan untu k me m bentu
k cadangan penyislhan
=:angan
penghapusan akliva produktif pada akhrrnya mempengaruhi
kemampuan pers;roan didalam
-3-!hasilkan iaba.

:aj
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LAPllRAN AUDIT(lR IIIDEPEiIDEN
saham
Pada tanggal 3 Desember 1998, Perseroan me aksanakan per.bagian saham bonus, dividen
dan
Tahtrnan
Saham
Pemegang
dan c]ividin' tunai yang merupakan h asil dar! keputusan Rapat tJmum
bonus
pembagian
saham
adanya
Luar Biasa yang disel6nggarakan padatanggal2g Juni 1998. Dengan
senilai
dan dlviden saham maka modal diselor Perseroan meningkai darl 175' 000 000 lembar saham
147
875
000'000,Bp. 87.500.000.000,- nrenjadi 295 750.OOO lembar saham senilai Rp'
Rincian darl pe aksanaan pembagian saham bonus, divlden saham dan dividen tunai adalah sebagal

berlkut:
t4embagikan saham bonus senlai Rp. 28.875.000.000,_ yang berasal darl kapitallsasl sisa aglo
saham lang merupakan hasil clari Penawaran UmLlm tahun 1994 sebesar Bp' 1'188787'740dan sel;ih ienilaian kembal aktiva letap sebesar B p- 27 -686 212.260'' dergan ketenluan setiap
pemegang 100 saham lama berhak memperoleh 33 saham bonus'

l\lembagikan dividen saham senilaiRp 45.675.000.000,_yang berasaldarilaba berslh tahun buku
1997 se"besar Bp. 12.483.664.681,_dansebesalRp.33.191.335319, berasaldari aba dilahan
sampal dengan iahun buku 1996 Ketenluan rasio d viden saham:sellap pemegang 25saham
berhak memperoleh gdividen saham, dengan dasar perhliungan halgapenutupan saham Perseroan

padatangga29Junl1998pukull2100bbwisebesarRp.725,_Nilainominadividensahamyang

ago yang ierbenluk dar dividen saham sebesar
ap i+.t ZS.Ooo.ooO,-. eembayalan pajak alas divlden saham d bayarkan darid viden lunailahrrn

dibagikan
1997

iebesar Rp 31.500.000

000,_ dan

_

I\,4embagikan divden tunai yang berasa darl Laba bersih
Bp. 11.418.750.000, atau Rp.65,25 untuksetiap Lembal saham.

lahun buku 1997 sebesar

N
uil.
1.

KETERANGAl{ TENIAl'IG PERSEROAiI

BIWAYAT SINGKAT PERSEROAN
Riwayat singkai Perseroan darisaat bercl?ipada lahun 194i sarnpaidengan penerb tan Obliqasi
llahun 1997telah disajkan daam Prospektus penawaran Umum SahaTa dan propektus Oblgasi
I yang d terbitkan berturut,turut pada tanggat22 September 1994 dan 29 Mei 1997, dapat ditihat
pada Sub-Judul Riwayat S ngkat Perseroan.

Selanjlinya, Perseroan memperoeh iiin untuk beroperas sebagai bank umum clari I\4enteri
Keuangan Bepublik lndonesia dengan Keputusan No. D.i S.6.2.27 tangga 20 Ju i j 967, jin sebaga
bank devrsa dengan Keputusan Bank lndonesa No.23/9/KEP/DlR tanggal j9L4e 1990,dan[]n

sebagai bank perseps dari [,4enteri Keuangan Repubik nclonesia dengan Keputusan
No. S 35/[,4K.03/1993 tanggal6 Januari 1993.

Seielah Penerbitan Oblgasl I pada iahun T997, perubahan Anggaran Dasar perseroan adalah

mengenai (a) Peningkatan rnoda dasar Perseroan dan (b) perubahan Anggaran Dasar perseroan
untuk disesuaikan dengan Undang,Undang Nomor 1 Tahun 1995 tenlanq perseroan Terbatas dan
Undang-Undang Nomor I Tahun 1995 tentang pasar Modal beserta peraiuran pe aksaFaannya.

2.

PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEBOAN
Sampai dengan Penerbitan Obligasi I pada tahun 1997, perkembanqan kepemiltkan saham
Perseroan te ah diuraikan dalam prospektus penerbrtan Obllgasi I yang diterb tkan di Jakarta
pada tangga 29 l\,4ei 1997. Sete ah Penerbtan Obligasi I terseblt. struktur permodalan
dan
kepemilkan saham Perseroan per tanggal 31 Oktober 19gg ada ah sebaga berikLrti
Kelerangan
Modal Dasar

Jumlah

I

Saham

000.000.000

Jumlah Nilai Nominat
(Bp)

(%)

500.000.000000

l\4odal Dltempatkan dan Diselor P€nuh

l.

PTSuryasono Seniosa

2.

58 555 000

29 277.500.000

PT Udayavrira Lltama

58.555.000

29

140 000
57 750 000

70.000.000

0.08

28 875 000.000

33 00

175 000 000

87 500.000 000

100.00

825.000 000

412.500.000.000

2t

33 46

5AA AAA

Jumah ModalD tempalkaf dan
Jumlah Saham Da am Ponepel

Sebagaimana teah diungkapkan sebeumnya, pacja tanggal 29 Jln t9g8 perseroan tetah
'ne ak!kan RUPSLB yang menyetului pen ngkatan modaldasar da, Rp. 350.000 000.000,- (tiga
'atus limapuluh m liarrup ah)menjad B p. 500.000.000.000, (ima ratus miiar rup ah)sebagaimana
:armaklub da am Akta Berita Acara Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa No OS'tangga
29Juni19g8, dibuatoleh Ny lndah Fatmawati, S H, penggant dar Ny. poerban in gsih Adi Warstto,
S H Nolaris di Jakarta, yang telah clisetului oleh Menter Kehakima; Repub ik In'dones a dengan

KepulusanNo.C2-10.358HT.o1.04tTh.g8,tangga5Agustusl998ieiahclida{tarkandalamDattar
P.r!sahaan dengan nomorTDP101tje00142 dan nomorAgenda pendafiaran: i9.1/8H.10I/

,'l93langgal20AgustuslggsseriateahdiumumkandatamBeritaNegaraRepublklndonesia

\:

85 tanggal 23 Okiober 1998, Tambahan No. 5932.

Pada RULBPS tanggal 29 Juni 1998 juga lelah disetujui untuk membagikan saham bonus dan
dividen saham. Saham bonus senilai Rp. 28.875.000.000 yang berasal dari kapitalisasi agio saham
yang rnerupakan hasil Penawaran Umum tahun 1994 sebesar Bp. 1.188.787.740 dan selisih
penilaian kernbali (revaluasl) aldiva letap sebesat Rp. 27.686.212.260. Ketenluan rasio saham
bonus: setiap pemegang 1OO saham lama berhak memperoleh 33 saham bonus. Dividen saham
senilai Bp. 45.675.000.000 yang berasaldari laba bersih lahun 1997 sebesar Rp. 12.483.664.681
dan sebesar Rp.33.191.335.319 yang berasalda laba ditahan sampaidengan tahun 1996, yang
pembayaran pajaknya akan dibayarkan dari dividen tunai lahun 1997. Ketentuan lasio dividen

I

saham rseliap pemeqanq 25 saham berhak memperoleh dividen saham, dengan dasar
pehitungan harga penutupan saham Perseroan pada tanggal 29 Juni 1998 pukul 12.00 bbwi
sebesar Rp. 725.
Setelah pembagian saham bonus dan dividen saham dilaksanakan pada tanggal 3 Desember
1998 maka stru ktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan secara prolomaadalah

sebagai be kut;
Sebelum pembaEian saham

bonu. & dilid.n sahan
Jumlah Nihi

sesudah pembagian sahaln
boius dan dividen saham

Jumlahsaham

JumlthNiltl
Nominal{BP)

1.000.000.000
D lempalkan dan D seior Penuh:
PTSuryasono Senlosa

5m.000.000.000 1m0.000.000

500.000.000.000

Moda

r.

29.27 500.000

5€.555.000
58.555.000
57.750 000

29.277.500.000
70,000,000
23.375.000.000

175.000.000

87,500.000.000

825.000.000

4i 2 500 000 000

140.0m

98,957.950
98.S57.950

236600
97.597.500

Jumlah Modal Dliem palkan dan
Jumlah saham Da am Podepel

205 750

000

70c250000

49.478 975.000
49.478.975,000
118,300.000
48.798.750.000
147375.000.000

352125000000

KETEhANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK
BADAN HUKUM
a,

PT Suryasono Sentosa

Pendirian
PTSuryasono Sentosa (selanjutnya disebut "SS") didirikan berdasarkan Akla Perseroan Terbatas
PT Suryasono Sentosa N0.182 ianggal26 Januari1994, dibuat dihadapan Lien Tanudirdja, S H,
Notaris di Bandung, yang telah memperoleh pengesahan dari Menlerl Kehakiman Republik
lndonesia dengan Keputusan No. C2-7918.HT.01.01 .Th.94 tanggal 19lMei 1994, didaftarkan di
Kanto r Pe ngadilan Negei Band ung di bawah No. 875 tanggal 2 Juni 1 994, dan lelah diu mum kan
dalam Berita Negara Republik lndonesia No. 67langgal 23 Agustus 1994, Tambahan No. 5893
Perubahan seluruh Anggaran Dasar SS terakhir dimuat dalam Akta RlsaLah Rapai Umum Luar
Biasa Pemegang Saham N0.25 tanggal 18 Juni 1998, dibuat oleh Ny. Widyawati Witjaksana, S H,
penggantl da Lien Tanudirdia, S.H, Nolaris di Bandung.

Maksud dan Tujuan
Berdasarkan Akta Risalah RULBPS No.25 tanggal 18 Juni 1998, yang dlbuat oleh
Ny. Widyawali Witjaksana, S.H, pengganti dari Lien Tanudirdia, S.H, Notaris di Bandung, maksud
danlujuan SS adalah mendirikan dan menjalankan usahadibldang perindust an, pertambangan,
kehutanan, pengangkutan, pertanian, perkebunan, peternakan sertaperikanan daraulaul, realesiate
dan lndustrialestate, perdaganqan umum, eksporim por barang yang diperkenankan Pemerintah,
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perdagangan keagenan dan komisi,leveransir/pemasok, grosir, dislributor, supplierdan penyalur,
bidang jasa kecualijasa dalam bidang hukum, dan sewa menyewa barang bergerak dan tidak
bergerak.

Pernodalan
BerdasarkanAkta Pernyataan Keputusan BUPS No.84 tanggal2Agustus j994 dan berdasarkan
Atda Hibah Saham No. 24 tanggal 18 Juni 1998, yang mana kedua Akta iersebut dibuat dihadapan
Ny. Widyawati Witjaksana, S.H, pengganti dari Lien Tanudirdja, S.H, Notaris di Bandung, struktur
permodalan dan susunan pemegang saham SS adalah sebagaiberikut:

Keterangan

Jufilah Saham

ModalDasar

JunlahNiiaiNomin.l

(Bp)

20.000 000

20.000.000.000

4.330-279
2.516.620

4.330.279.000
2.516.620.000
1.070.852.000
8.008.249.000

Persenlase

f/,

l',loda Diiempalkan dan Disetor Penuh:

1. Kamaka Suiaudaja

2.
3.
4.

Ny. L€laratiLukman

Peler Eko Sulioso, S.H
dr Pramana SuiaLrdaja

1.070.852

8.008.249

27,19
15,80

6,72
50,28

Jumlah lrlodal Dilempalkan dan
Jumlah Sahanr Daam Porlepel

15.926.000

15.926.000000

4.074.000

4.074.000.000

100,00

Susunan pemegang saham tersebut di atas tidak berubah sampai dengan Prospektus ini diierbltkan.

Mmaie men dan P engawasan
Berdasarkan Akta Bisalah RULBPS N0.25 tanggal 18 Junl 1998, yang dibuat oteh Ny. Widyawati
Witjaksana, S.H, pengganli dari Lien Tanldirdja, S.H, Notaris diBandung, susunan Komisarisdan
Direksi SS adalah sebagai berikut:

Komisaris
Komisa s Utama
Komisa s
Komisa s
Komisaris

Karmaka Suriaudaja
Peter Eko Sutioso, S.H
Ny. Lelarali Lukman
Sanitri Surjaudaja

Direksi
Direldur Utama
Direktur

b.

dr Pramana Suiaudaja
drg. Rukila Sudarmono

PT ljdayawira Utama

Pendirian
PT Udayawira Utama (selanjulnya disebut "UU") didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas

PT Udayawira Utama No. 181 tanggal 26 Januari T994, dibuat dihadapan Lien Tanudirdja, S.H,
Notaris di Bandung, yang teiah memperoleh pengesahan dari Menieri Kehakiman Rep!blik
lndonesia dengan Keputusan No. C2-7919.HT.01 .01.Th.94 tanggal 19 Mei 1994, didaftarkan di
Kanior Pengadilan Negeri Bandung di bawah No. 877 tanggal 2 Juni 1994, dan telah diurnumkan
dalam Eerita Negara Republik lndonesia No. 67 tanggal23 Agustus 1994, Tambahan No. 5892.
Perubahan seluruhAnggaran Dasar UU terakhir dimuat dalam Akta Bisalah RULBPS No.28 tanggat
18 Juni 1998, dibuat oleh Ny. Widyawati Witjaksana, S.H, pengganti darl Lien Tanudirdja, S.H,
Notaris diBandung.
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Maksud dan fujuan
Sesuai dengan Akta Risalah BULBPS No. 28 langgal 18 Juni 1998, dlbuat o eh Ny Widyawati
ulJ
Wiljaksana,-S.H, pengganii dari Lien Tanudirdia, S H, Nolaris di Bandung, maksud dan tujuan
perlambangan,
kehutanan'
perindustrian'
aaital menalltan ain menjalankan usaha di bidang
pengangkutan, perianian, perkebunan, pelernakan serta perikanan daraUlaut, real estate dan
inouitrii estaie, perdagangan !mum, ekspor_impor barang yang diperkenankan Pemerintah'
perdagangan keagenan-datkomisi,leveransir/pemasok, grosir, distribulor, supplierdan penvalur'
Lioun{;"J" t".riti ju"u dalam bjdang hukum' dan sewa menyewa barang bergerak dan iidak

bergetak.

Permodalan
Berdasarkan Akta Risalah BULBPS No.28 tanggaL 18 Juni 1998, dibuat oleh Ny Widyawati
permodalan ULJ
Witjaksana, S.H, pengganlidari Lien Tanudirdia' S.H, Notaris di Bandung, struktur
adalah sebagai berikul:

Saham

Keterangan

Jumlah NilaiNominal

f/,

(Rp)
20.000.000

20000.000.000

12.305.925

3.380.075

12.305.925.000
3.380.075.000

74,45
21,55

15 686.000

15686000000

100,00

lvlodal D lempatkan dan D selor Penuh:

1.

Ny. LelaratiLukman

2.

Pramukll Surjaudaja

Jumah Nloda Dilempalkan dan
4 314.000

Jumlah Saham Dalam Ponepel

Susunan pemegang saham iersebul

cli

4

314000000

alas tidak be rubah sam pai dengan

P

rospektus ini diierbilkan'

M an aieme n da n Pengawasan

Berdasarkan Akta Risalah RULBPS No. 28 tanggal 18 Juni 1998, dbuat oleh Ny Wldyawat
dan
Wiljaksana, S.H, pengganiidari Lien Tanudirclia, S.H' Notaris di Bandung' susunan Kornisaris
Direksi UU adalah sebaoai berikut:

Komisaris
Pramukli S!riaudaia, IvIBA
PaMati Surjaudaia, IvIBA

Komisaris Utama
Komisaris

Direksi
Direktur Utama

Direktur

4.

:
:

Ny. Lelarali Lukman

Sanitrisurjaudaja

KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN AFILIASI
Perusahaan afiliasi adalah perusahaan dimana Perseroan mempunyal penyertaan saai ini
Perseroan melakukan penyedaan pacja3 (tiga) perusahaan yang belgerakdalam bidang perbankan

dan pemblayaan. Dua dari perusahaan aJlias tersebul iuga menlain hubungan kerjasama
\pdrlne'sl.ip) dengan bar k dar -ar reg"ri.

26

PT BankNlSPTbk

Berlkut ini adalah uraian singkat mengenai perusahaan afiiasi dimana PerseToan melakukan
Penyertaan, per 31 Desember 1997:

a.

PT Daiwa Perdania Bank ("DPB")

Pendirian
DPB semula didirlkan dengan nama N.V Bank Pembangunan berdasarkan Akta No. 104 tanggal
31 Desember 1953 juncto Akta No. 29 keduanya dibuat dihadapan Raden Meester Soewandi,
Notaris diJakarta, yang teah memperoleh persetujuan da Mentei Kehakiman Republik lndonesia
dengan Keputusan No. J.A.5/15/11 tanggal 15 Pebruari 1956, didaftarkan di Kantor Pengadilan
NegeriJakada bedurut-1urut dibawah No.354 dan 355 dan te ah diumumkan dalam Berila Negara
Republik Jndonesia No. 17 tanggal23 Pebruari 1956, Tambahan No. 168.

N.V Bank Pembangunan berubah namanya menjadi DPB berdasarkan Akta No.

1 tanggal 6 Jul
1993, dibuatdihadapan Hendra Karyadi, S.H, Nolaris diJakarta, yanglelah memperoleh persetujuan

darl Menteri Kehakifiran Republik lndonesia dengan Keputusan No. C2-4782.HT.01 .04.Th.93
tanggal 19 Agustus 1993, didaitarkan di Kantor Pengadjlan Negeri Jakarta Pusat di bawah
No. 232311993 tanggal 1 Seplember 1993, dan telah dlumumkan dalam Berila Negara Republik
lndonesla No. 85 tanggal22 Oktober 1993, Tambahan No.4961.
Anggaran Dasar DPB te ah beberapa kallrnengalamiperubahan, terakhirdiubah dengan Cataian
Fesmi Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham (BULBPS) PT Daiwa Perdania Bank

yang telah didaltarkan (Waarmerking) pada Saal Bumela, S.H, Notaris di Jakarta dibawah
No.

2664 /T998/rangkap 3 1anggal 20 Agustus 1998.

Maksud dan Tujuan
Menjalankan usaha sebagai Bank Umum, terutama memberikan kredit di bidang industri dalam
negeri, menjalankan usaha sebagai bank devlsa, menja ankan usaha sebagai 'trust & agency
business" dalam bidang moneier dan keuangan, DPB dapai ikut mendirikan serta mengambil
bagian dalam ataupun menjalankan pengurusan perusahaan-perusahaan ain.

Pemodalan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Bapai No. 44 tanggal 20 September 1994, dibtat
dihadapan Hendra Karyadi, S.H, Notaris diJakarta yang telah nrendapat persetujuan dari l\,4enteri
Kehakiman Rl dengan Keputusan No. C2-16.203.HT.o1.04.Th.94lan99a1 27 Oktober 1994, dan
diumumkan dalam BNBI No.1T tanggalT Pebruari I995, Tambahan No. 1121, slruldur permodalan
dan pemegang saham DPB adalah sebagaiberikul:
Xelenngan

Jumlah Saham
Saham

tu1oda Dasar

1.000

[4odal Dit€mpalkan dan Diselor PenLihi
1. Th€ Daiwa BankLtd.

850

2. PTBank N SPTbk
3. Samadikun Hanono
Jumlah Moda Dilempatkan dan
Dlselor Penuh

lslimewa

Jumlah

Saham Biasa

1.061.001

106.185.100.000

19_471

28

19.472

84,95

14.914.900.000 11,93
1.9s0.000.000 1,56
1.950.000.000 1,56

1.249.000 125.000.000.000

750.000

27

Nominal(Rp) fl)
200.000000.000

29

1.000

PeBentase

1.999.000

149.056

Jumlah Saham D.lam Poirene

Nilai

75.000.000.000

100,00

SJ,

Susunan per.egang saham tersebut diatastidak berubah sampaidengan Prospeklus iniditerbiikan

Manajem en dan

P en g awa

san

Susunan Komisarls dan Direksi DPB berdasarkan Calatan Resmi Rapat Umum Luar Blasa
Pemegang Saham PT. Daiwa Perdania Bank yang leLah di daftarkan (Waarmerking) oleh Saal
Bumela, S.H, Notarls di Jakarta di bawah No. 2664V/1998/ rangkap 3 tanggal 20 Agustus 1998
adalah sebagai ber kut:

komisaris
Preslden Komisaris

llham lndro Wibisono

Komlsa s

Masah ro Oyama
Karmaka Surjaudaia

Komisar s

Direksi
Presiden D rektur
Direktur

Direklur
Direktur
Direknrr

b,

Kiyoshige llo
Yoshiyuki Shimadate
Nloro Arisnu
Tsune Ueda
Abdul Harris Hartanto

PT Sarana Bersama Pembiayaan lndonesia ("SBPl")

Pendirian
SBPId clirikan berdasarkanAkla Perseroan Terbatas PT. Sarana BeTsama Pembiayaan lndonesja
No. 1 tanggal 1 Juni 1981, d buat dlhadapan SLrljipto, S.H, Kandidat Notalis, pengganli Julian
Nimrod Siregar, S.H, Nolaris di Jakana, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri
Kehakiman Republik lndonesia dengan Keputlsan No. YA 5/553/10 tangga 27 Oktober T981,
didaftarkan di Kanior Pengadllan Negeri Jakarla dl bawah No. 3891 tanggal 3 Nopember 1981,
clan telah diumumkan dalam Berlla Negara Bepublik lndonesia No. 25 tanggal 26 MaIet 1982,

Trmh,ll 1n

N"

365.

Anggaran Dasar SBPI telah beberapa kall mengalami perubahan terakhir dengan Risalah Bapat
Umum Pemegang Saham (dibawah tangan) teatanggal 28 Juni 1996.

Maksud dan Tujuan
Ivlaksud dan tujuan SBPI sebagai lembaga keuangan non bank ada ah pengerahan dana dengan
maksud agar mengembangkan perusahaan_perusahaan nasional dan peranan pemodalan nasiona
untuk memberlkan sumbangan kepada perkembangan ekonoml lndonesia dalam arti kala seluas_

luasnya.

Permodalan
Modal Dasar SBPI adalah sebesar Rp 6.700.000.000,00 (enam m llar tujuh ratus juta rupiah)
lerdiri dari dari 6.700 (enam ribu tujuh ratus) saham, masing_masing bernilainom nal 8p.1.000.000
(satu jula rupiah).

2A

'' r:

D lempatkan dan D setor adaah sebesar Rp 6.700 000.000,00 (enam nrriar tLrjuh ratls
'..r! ahl. dengan susLrnan pemegang saham ada ah sebagai ber kut:

:

Kelerangan

Jumlah Nilai Nom

(Bp)

6

'':::

536

536 000 000 00

I

536.00C 000 00

8

53a

536

!00 0!0 !0

I

5!6

536.000.000 00
536 0t0 000 00
670.0c0.000 00
375.000.0c0
156.000.0t0 00
313.000.000 00

8

536

Bank Penrbangrnan ndon!sa

67!

t!

Bank Cenlra Asa
156

Bank Bai
Bank Dura Ekononri
Bank PaninTbk
Bank N sp Tbk

Lan

--m ah L,loda

D

8

t0
233
,167

t0

156

156 000 000

825

625.000.000 c0
31.000.000 00
691000.000.00

c16
7472

6 700 000 000 00

100,c0

3l
I611,1

I

933

lempalkan da.

Lm,h Saham Dda r

't

313

af')

{%)

6 700 000 400

Bank Daga.g Negara

B.nk Ekspor mpor ndonesia

Persenlase

70t

Dlempalkan dan DiselNr Fenuh:

aa.k Bum Daya

'2.
:3

na

PodEpF

Dtnlllkr aleh bebe?pa penegargsahem dergari lepemrl,tan masrrg masng dibay/ah

?:;

S!sunanpemegangsahamlersebuldatastdakberubahsampadenganProspeklusindlierbitkan.

Manajenen dan Pengawasan
Susunan Kom sar s dan D reksi SBPI per 31 Desember 1997 adalah sebagai ber k!t:

Direksi
Presiden Direklur
D reklur

Trenggono Purwosuprodlo
Subiyanto Surcnegoro

D rektur
D rektur
D rektur

Wayan Pug-"9
Siswanto
Noer Darodlatoen
Nyoman Moena
W bowo Ngasirn
A. Soebowo
I G.N Antika
Priyadi PS

Direktur
Direktur
DirektLrr
DirektLrr
D reklrrl

'Catalan:
Djda am akla lidak d caniumkan mengena susunan anggota Kom saris.

c,

PT Bank 0CBC.NISP f'0CBC-NISP')

Pendirian
OCBC NISP didirikan berdasarkanAkta No.2tangga 4JuIi1996, d ibuat dlh adapan Agus Hashim
Ahmad, S H, Notaris d Jakarla yang lelalr memperoleh pengesahan dar lvlenteri Kehakman

FepubkndonesiadenganKeputusanNo.C2-8263HT.01.01.Th96tangga2Aguslusl996ielah
d dallarkan

d

Kantor Pendaitaran Perusahaan Kodya Jakarra Pusat di bawah No. 554/8H.09.05i

111/1997tangga25L4arell99T.danteiahdurnumkandalamBeritaNegaraRepubik ndonesa
No. 35 tanggal 2 L/lei 1997, Tambahan No. 1740
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Anggaran Dasar OCBC-NISP telah beberapa kal mengalami perubahan, terakhir dengan Akta
Pernyataan Keputusan (Resolusi) Pemegang Saham No 2 tanggal 4 Seplember 1997, dibuat
dihadapan Agus Hashim Ahmad, S.H, Nolaris di Jakarta.

Maksud dan Tuiuan
Maksud dan tujuan OCBC-NISP adalah menialankan usaha_usaha sualu bank campuran pada
umumnya- Untuk mencapaimaksud dan tuiuan iersebut, OCBC_NISP dapatmelak!kan penyerlaan
gunausaha, modalventura,
modalpada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, sepertisewa

perusahaan elek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan
memenuhi ketentuan yanq ditetapkan Bank lndonesia.

Permodalan
Jumlah Saham

Keterangan

Jumlah NilaiNofiinal
(Rp)

Modal Dilempalkan dan Disetor Penuh:
OveGeas Chinese Banking CoP. Lld.

1.
2.

PT Bank N SPTbk.

250.000

250000.000.000

127.5AA
22 5AA

127.500.000.000

150.000

150.000.000.000

100.000

100.000.000.000

22.500.000.000

tn
85,00
15,00

Jumlah Modal Dllempalkan dan

Jlmlah Saham Dalam Potepel

100,00

Susunan pemegang saham tersebut di alas tidak berubah sampaidengan Prospeldus iniditerbilkan'

Manajemen dan

P en gawa

san

Susunan Komisaris dan Direksi OCBC_NISP berdasarkan Akla No 2 tanggal 4 September 1997,
dibuat dihadapan Agus Hashim Ahmad, S.H, Notaris diJakarta, adalah sebagai berikul:

Komisaris
Presiden Komisaris
Wakil Presiden Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komlsaris
Komisaris

N,4ichael

Wong Pakshong

Kamaka Suiaudaia
Ng Tat Pun

Jakam Amrith
Pramukti Surjaudaia

Wong Nang Jang
Wong Yew Kuen
Lee'Ih Shih

Direksi
Presiden Dilektur
Wakil Presiden Direktur
Wakil Presiden Direktur

Direkiur

5.

Goh K!m Bun
Chia Kien Sian
Drs. WiLly Praiogo
Tay Choon Wang, tionald

MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi mengelola Perseroan dibawah pengawasan
Komisaris. lnggoii Komisaris dan Direksi dipilih dan diangkat oleh Rapat [Jmum Pemegang
Saham masing-masing untukjangka waktu 3 (iiga) tahun.

Be.dasar"an A^la Be.Ja Acara Baoal Lmrm pe-egar g
Sa, a- Luar Biasa PT Bank NtSp Tbk.
\0.95 la,rggat 29 JL, i .o98 yang dibLat dinadaoa: 1y,1q61 FatmawaU,
S.H. pengqanti dar
Nv. Poerban.lgs I Adt Wa.sito. S./ \ora.,s o.,ar,ara,
s-sur a. anggoia Komisaris clan Direks
Perseroan adalah sebagai berikutl

Komisaris
Presiden Komisarls
Wakil Presider Komisaris
Komisaris
Komlsaris
Komsiaris
Komisaris

Karmaka S!riaudaia
Pete. Eko SlUoso, S.H

LelaraliLukman

dr Pramana Surlaudaia,

Ny'BA

Anwary Surjaudala
Dra Mar awaU Halim

Direksi
Presidea Direktur

Pramukti Surjaudaja, MBA
Parwali Suriaudaja, I\,48A

Wakrl Pres den Dlrektur

Dlrektur
Direktur
Direktur

Kams din WiradikLrsumah

Dra. Batna Dewiyanti
HardiJLlganda S H

Berikut ini keterangan stngkat mengena masing-m as ng
angg ota Kom isaris dan

D ire

ksi

p

erseroa n.

KOMISABIS

Karmaka Surjaudaja, pres iden Kanisarjs

Warga Negara lfdones a, 64 tahun preslden Komisarls
Bank N Sp

seiak Aprll 1997 sebetumnya prestden Direktur Bank N
Sp

(1963-Apr 1997). Wakllpres den Komisaris Bank OCBC-N
Spsetak

la' n

997

ao--t

s,

sDa.,raDe.oal,aBa-kseja<td

0

L-.99..Arti

.-

0€.oagar \eg,otar ,e,l1as)a.atalo- oon sogio. Sebe,
r. Ban^
NISD se a. tahJ- 1958 Varage. V Daoa,-, a oar
D.ro.rJ
Ll' a

-lal

sLTa Te/-,e 8 -rao -g

Pele. Eko Surioso. S.H,

t

\

Co.

an. pres.de-

Wa'ga l\egara '.oones a. 58 -a-

Ka-..a-9

-r. Ve1ra.,a I ar

pelo 0..a,

5a jara !,rJ^t da1Ln,\e.s tas Da.aia.a-. Bard.lg paOd lar.1 - 065
Wat P'es'Oe- Ko.]i:a.sse.a-.-.t-999 <or sr.sBa,tN'Sp ap
1.997'Jun 1998),sebeumnyaDireklurBankN Sp(1972-Apt
1gg7)

Wakil Kelua Dewaf pertimbangan pEBBANAS Jawa

B;rat sela'k
r"l-1 '988. War'hel-a 't B,y'oD Ja^a Ba.a. -o80.-o88 A^rio
_asa
(e I a9, a.al al.- oaf oendio k:.
be baga,
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Lelarati Lukman, Komisaris

Warga Negara lndon esia, 58 tahun. Komisaris Bank NISP seiaktahun
1982 DirektLrr Ulama PT Udayawira Ularna seiaktahun 1994. Ketua

Yayasan Bio Test lvedlcal Laboralores di Bandung dan Surabaya.
Akl l beMiraswasta sejak tahun 1s68 di bidang jasa perawatan dan
sejak tahun 1980 dib dang iasa kesehalan.

dr Pramana Surjaudaja, MBA, Konisais

Warga Negara ndonesia, 39 talrun. Menyeiesa kan pendidikan dar
jlrrusan Kedokteran di lJnivers tas Pajajaran, Bandung pada lahun
1985 dan melanjulkan pend dikan d Lembaga Pendldikan dan
Pengembangan Manalemen, Jakafia dengan mempero eh gelar N4BA
pada lahun 1991. Komisaris Bank NISP selak tahun 1983. D rekt!r
Ulama PT SLrryasono Senlosa sejak lalrun 1994. Pegawai Negeri
11985-1988), mendapal penghargaan sebaga tokoh rnasyarakal di
bldang pembangunan bidang kesehalan, doklerte adan dan Pegawai
Negeri leladan. Aklif di bidang olah raga, Kelua Pengda Perbasasi
Jawa Barat, Pimplo Sea Games X X-Jakarta.

Anwary Surjaudaia, Komlsa,s

Warga Negara lndones a, 48 tahLln. N,{enyelesa kan pendidikan
jurusan Ekonomi dar Akademi l\,4anajemen ndonesia pada tahun
1989 dan mengikuti pendidikan SESPIBI (Sekolah Stall P mpinan
Bank lndonesia) Anllkaian Xllahun 1994. Komisars Bank NISP seiak
tahun 1991, sebelumnya Dlleklur Bank N SP (1985-1991), dan
mefduduk berbagal posisi di Bank NISP sejak 197T 1986. DireklLrr
tltama Hastin lnlernational Bank dan Komisars Bank Century
lnlervesl Corporat on. Wakil Ketua Urnum bidang Antar Daerah
PERBANAS Pusat dar Sekrelars Dewan Pembina Bankeris C ub.
Aklif d berbagal keg atan sosla dan bldang olah laga.
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Dra. Mariawati Halim, Komlsars

Warga Negara lndonesla, 56 tahun. lVenyelesaikan pendidjkaf Sj
dibidang Ekonomi Univelsilas Kristen tndonesia pada tahun 1967.
Komisaris Bank NISP sejakJuti1997. Vtce president BankofAme ca
(Juli 1985). Presiden Direldur PT First lndo-Ame can Leasing Co.
(1991-1995). Sejak 1968 mefempati bebagaiposisi dan bidang d
Bank ol America, Jakarla. Berbagai pelalihan anlara lain di biclang
treasury kredil dan lrade finance didalam dan luar negeri.

DIREKSI

Pramukti Surjaudaja, MBA, Prcsiden Diektur

Warga Negara lndonesia, 36 tahun. [,lendapalkan gelarBsc Banking
dariSan Franslsco State University, Calilorfia, USAlahun 197e dan
l,lBA dariGolden Gate Universily, San Fransisco, USAtahuf 1985.

Beberapa pendidikan perbankan yang pernah diikuti antara lain:
Sekolah Stafl Pimpinan Bank lndonesia (Angkalan XVt), Executve
Program di Massachusefls lnsUlule ol Technology dan Standlord
Universily di USA. Pernah mengikuti beberapa program pelat han
yang diselenggarakan oleh Daiwa Bank, Daiwa Overseas Ftnance,
Daiwa Capilal N,4a| agenrent dan DaiwaTrust. presiden Direktur Bank
NISP sejak April 1997, sebelunrfya Direklur Bank Ntsp (i989-April
1997), Komisarls Bank 0CBC-NlSp sejak tahun i997. pengurus
PERBANAS Pusat (1 994-1 999).

Parwati Surjaudaja, ltlBA, Wakil presiden

Diekut

Warga Negara lndonesia, 34 tahun. pendidlkan hingga Master
oi Business Adminislration - Accounting di San Frafsisco Slale
Ufiversity, USA (1987, Cum Laude). Beberapapendidikan perbankan
ainnya yang pernah dikuti antara ain: Asia pacific Basic Bankino
School dariAndersen Consuliing diSingaporc, Sekolah Statf plmpifa;
Bank lndofesla (Angkatan XVll), LoanAuditing & FraLrd Audlling dari
lnstlute Ol Banking & Finance diStngapore, dan MergerAcquisttion
Course da Euromoney djSingapore. Wakil presiden Direklur Bank
NISP sejakJuni 1998, sebeumnya Dlrektur Bank NlSp (1990-Juni
1998). Konsutan senlordi SGVUtomo/ArthurAndersen (1987.1990).
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Kamsidin Wiradikusumah, Dlrektur

Warga Negara lndonesia, 50 tahun. Mengikuli pendidikan jurusan
Ekonoml dari Universitas Paralryangan, Bandung padatahun 1969.

dar seminar di bidang adminislrasl,
akuntans, perbankan dan hukum. Direktur Bank N SP sejak April
l\,4engikuti beberapa kursus

d Bank N SP lahun 1988 denganiabatan terakhir
Pem mpin Kantor Cabanq Ulama Jakarta (1994-97). Wakil Ketua
BL4PD Bogor (1990 1994).
1997, bergabung

Dra. Ratna Dewiyanli, Dlrekllr

Warga Negara ndonesia, 45 lahun. [,4enye]esajkan pendidikan
jurusan Nlanajemen (1978) dan Akunlansl (1979) dari Universitas
Parahyangan Bandurg. trl englkuli pendidlkan Sekolah Slaff Pimpiran
Bank di Lembaga Perbankan lndonesia sena bebeTapa kursus dan
serninar d bidang pebankan komputer, hukur. dan pemasaran.

DireklurBankNSPsejakApi l99T,bergabungdlBankNlsPtahun
1981 dengai iabalan terakhir Pem mp n KPo Bandung (1991-97)
Wakil Ketua PERBANAS Jav/a Barat (1997-2000)

Hardi Juganda, S.H, Dlrekiur

Warga Negara lndonesia 40 tah!n. tr/enyelesaikan pend dikai
jurusan Hukurn dar Unlvers las Parahyangan Bandung pada lahun
1985. N.4enqikut pendidikan Seko ahStaff Plmpinan BankdiLembaga
Perbankan ndonesa (Jakarla), kursus Peiabal Pembe Kredlt'LPPI
(Bandung), sefia bebaga kursus dan sem nar d b dang kredit,
pemasaran komplrle r dan lasa pelayanan. D ire klu r Ban k N lS P sejak

d Bank NISP tahun 1985 dengan iabalan
Kanlor
Cabang p"sia Afr ka BandLrng (1991-1997)
lerakh r Pemlmpin
April 1997, bergabung

6.

SUIUBEB DAYA I\T]ANUSIA
Surnber daya manusia merupakan dssel utarna dari Pelseroan dan mem lk peran yang sangal
pent ng didalam menentukan keberhas an berlangsungnya kegiatan usaha Perseroan Menyadar
haltersebut Perseroan berkeyak nan bahwa unluk dapatmencapaim s perusahaan, maka mut ak
diperlukan usaha-usaha yang dapat rnenuniang pengembangan dan peningkalan kuailas dar
s!mber daya manusianya sehingga dapat dicapa pendayagunaan SDI\,l secara opt mal.

N
Penyempulnaan organisas guna menciplakan s siem manajemen yang leb h ba kterus diakLrkan
Penataan manajemen sumber daya manusla rnelputi penataan jenjang karier, kepangkatan,
kompensasi seda kesejahteraan. Berbaga pelat han lerus d laksanakan dengan d pandu o eh
tenaga lnstr!ktur intern maupun mengundang instruktur dar uar, seperu World Trade Centre dan
lembaga pe atihan proiesiona ainnya. Kesejahleraan karyawanpLln mendapaikan perhat an da am

rangka nreningkatkan rnotivasi serta produkivias

kerja Fasiitas yang diberikan untuk

kesejahteraan karyawannya melipuli :
Fasiltas pengobatan dan perawatan rumah sakit sampal dengan balas tertentLl

-

-

Jamlnan sosial tenaga kerja (Jamsostek)
Fasiilas piniaman untuk para karyawan
Tunjangan Hari Raya (THF)

Fas ltas - faslitas kesejahteraan karyawan diberikan kepada seliap karyawan denganlumlah dan
baias yang disesuaikan dengan krileria_k r te ria iertentu (.labatan/masa kerja/posis dan ainla n).

Disamping ltu unluk merdLrkung keseiahteraan karyawannya Perseroanluga mendir kan koperasi
karyawan "KARYA I\,4ANDlRl" yang berdirisejak tanggal23 Februar I991. H ngga saat inlkopcraqi
tersebul lelah beranggotakar 222 katya"Nan.
Pelatihan yang dlse enggarakan, mellpuii

1.

Pelatihan Intern
Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualtas serta mendukung per!bahan

sstem yang berlaku di Perseroan, maka berbaga pelathan ntern yang dise enggarakan
Perseroan d fokuskan pada :
Persiapan s stem reorganisasi yang berja an dl Perseroan

-

Ketrampian tekn s pelbankan
Kelramplan menlual

-

Ketrampllan manalemen
Pengembangan pribadi

o'ni19\dla'11Jt-

2,

Pelatihan Ekstern
Berbagai pe atihanluga clilaksanakan cl luar Lingkungan Perseroan, clengan meng kulserlakan
karyawannya u ntu k mengikuli sem inar dan workshop, diantaranya pe atihan yang menyangkut
spes allsas bidanq-b dang seperll perkreditan laminan hutang UU hak langgungan, serta

lreasury
Penglrirnan peserta ke peathan peatihan (ekstern & inteln) didasarkan pada kebutrh2n
aka. pengetahuan dan ketrampilan yang d alalkan baik dengan tujuan uniuk mengopiimalkan
peserla d pekeiaan mereka saal ri maupun untuk pengembangan kalll meleka di masa
mendatang.

s6
Per 31 Agustus 1998, Perseroan memi iki karyawan sejumlah 1.108 orang, (dimana terdapai
satu orang warga negara asing yang telah memperoleh izin dari lnstans yang berwenang),
dengan perincian sebaqai berikul :

Komposisi Karyawan Menurul Jenjang Manajemen

1993

'1992

1S91

1994

1995

1996

1997

3l Aguslus
1998

4anajemen Pelaksana

:

890

902

36

121

125

Slaif

cafaia,

725

66
35
135
726

34

Manajemen Puncak
[,4anajemen Madya
l\,lanajernen Pelaksana

38

38

6

6
65

130

136

l0l

771

718

762

945

898

934

55
49
79
960

52
12
981

1 093

Direksi
Kepa a Satuan Kerja, Peminrp n dan Wak Cabanq
Pemlmp n^{aklCapem dan KantorKas, Superv sor, Kepa a Seksi
dan K€pala Baqian

Komposisi Karyawan Menurut Jeniang Pendidikan
t99l

1993

1992

1996 1997

1994

1995

168

'171

151

179

626

548

197
183
554

898

934

3l Agusius
199S

saiana
Sarjana lvluda dan Diploma
Lainnya

128

131

99

147

637

612

864

890

137
143
622

Konposisi Katyawan Menurut Jenjang Usia
1994

214
r04

> 40 thn

36-40thn
31-35 thn

190

26 30lhn

258

20-25lhn

174

<20thn
Jumlah
Tahun
> 50lhn

945

1995

1996

1997

31 Agustus 1998

62

58

60

43

4l-50lhn

119

125

169

168

3l 40lhn

324

323

369

376

26 30 thn

252

259

251

255

2A-25 thn

139

163

221

247

< 20lhn

6

6

11

t9

Jumlah

898

934

1.093

1.108

36

281
210
602
1.09s

277
186
979

I
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STHUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN

r{am*a suhldiia

d'

Phniras@daF

50.23%

I

'.|]s}:da'I

-5rn.i.

LlglllElrtIlal

.,

HUBUNGAN PENGUBUSAN DAN PENGAWASAN
Nama

SS

Kamsid n Wirad kusumah

UU

Direklur
Direkiur
Direktur

Raina Dewiyani
Hard Juganda
Karmaka Surtaudata
Lelarali Lukman

D ftrl

Dirut

llariawali Nalir,
Sanilr Surtaudata

DireklLr

Dnul
SS

9.

TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI
Dalam menlalankan kegiaian usahanya, perseroan melakukan iransaksi usaha dengan p hak

Afilasi, yailu pihak yang mempunyar hubungan secara tangsung atau t dak langsung,
mengendalikan, d kendalikan atau dibawah satu pengendaliandan mempunyaihubungan sebagai
pemegang saham utama dari Perseroan. Transaksr-iransaksi dengan prhak aliliasi meLputi:

a.
b.

Pemberian Kred t
Pengh mpunan dana, dalam bentuk giro, deposito, tabungan ataupun pinjaman

Transaksi dergan pihak yang mempunyar hubungan istimewa yaitu penyaluran kredji atas nama
Ibu LelaraliLukman yangmerupakan sa ah seorang Komisaris perseroan, nilai pinjamannya terakh r
sebesar Rp 17,3 milyar
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uilr.
1.

KEGIATAII DAl{ PR(ISPEK USAHA
PERSER(lAl{

UMUM
Persetoan memulaikegiatan operasiperbankannya sebagaiBankUmum berdasarkan Keputusan
'Menterl Keuangan Flepublik lndonesia no. D. 15.6.2.27 tanggal20 Ju i 1967. Dalam menjalankan
kegiatan usahanya, Perseroan sela u memperhatikan ketenluan-ketentuan yang berlaku dan
petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Bank lndonesia.
Pada langgal 19 I\/ei 1990, Bank NISP dilingkatkan statusnya n-renjadi Bank Devisa berdasarkan
Keputusan Direksl Bank lndonesia no. 23l9/KE P/D lB. Selaniutnya, dengan SuratKeputusan Menteri
Keuangan Republil( Indonesia nomor S 35/lM K.03/1 993 tanggal 6 Januari 1993, Perseroan ditunjuk
menjadi salah satu Bank Persepsi yang diiiinkan menerima setoran pajak dan bukan pajak.

Berdasarkan surat Ketua Badan Pengawas Pasar l\,4odal No. S-1601/PM/1994, pada tanggal
20 Oktober 1994, Perseroan raencatatkan sahamnya dl PT Bursa Eiek Jakarta, yang menandai
statusnya menjadi Bank Publik. Jumlah saham yang drtawarkan kepada masyarakat melalui
Penawaran Umum Pertar.a (lnilial Pubic Offerng) sebanyak 12.500.000 (dua belas juta lima
ratus rbu) lembar saham dengan nila nominal Rp. 1.000,00 (serlbu rupiah) per saham dengan
harga penawaran Rp. 3.100,- (tiga rlbu seratus rupiah) per saham.
Kantor Pusat Perseroan bertempat di Jalan Asia Afrika

n

o. 1 00 Bandung. Jaringan kantor Perseroan

saat ini berjumlah 15 kantor cabang yang terdiri dari masing masing 1 kantor cabang dr Jakarta,
Bogor, Semarang, Tangerang, Bekasi, Sukabum, Surakada, Batam, Cimahi, Cirebon, 2 kanlor
cabang di Surabaya dan 3 kantor cabang di Bandung serla 26 kantor cabang pembantu dan
16 kantor kas.

Berdasalkar laporan dari Perusahaan Penilai "PT lnti Utama Penilai per ianggal 4 Nopember
1998, aktiva tetap yang dim iliki Perseroan dalam beniuktanah adalah seluas 18.707 m,, bangunan

seluas 22.745,92 m':. Sehingga secara keseluruhan nilai dari iotal akliva.tersebut sebesar
Rp.64.905.136.000.
DAFTAR JARINGAN KANTOR BANK NISP

No,
1.

J.

As

Kanlor

Alamal

Slalus

aAlrka No.100

Kanlor Pusal &

Slalus Kepemilikan

Kanto

Miliksendni

Ulamd

M lSendr

Bandung4026l

2

Jl. Taman C

Bandung40114

Opebsonal

3.

Jl Gunungsahar N0.38

KanLor Cabanq

4.

J. Galot Subrolo No. I

beunyio

Se alan No.31

C mah 405s2

s

Jl

6

J.lL H.JuandaNo.12

7

Jl R.E MaiGdinahNo.32

8.

Jl AhmadYani SenlralNiagaKallmalang ElokA-6No. l0

I

J. Garot Subrcro

Falawa ilmur No 278
(ompieks Fajawa Plaza No l3G.H-B

Bogor16121

(d/h

J

Merdeka)No.92AB

MlikSendni

38

-_______

RL

10 Jl Big

ll

Jend KaiamsoNo5.5A

Jl.PemudaNo.104-106

12. J.

N g

agel Jaya Selalan No.123

13 Jl SamelAiyadiNo r4t
14

J.Teuku

Lha

- 143

Kompleks RegedcyPark

Bok

No

4.5

15JSwang117
16

Kompeks Kopo PermaiEslate
Bandung40227
Bandudg 40265

13 Jl

Ulunq Berurc

No 144

19. J. SelabudiNo l70E {Km 6.7)

20

J. Terusan Jakana No.53
Ruko M Boma Anlapan

2l J

SumberSar ndah KauT5kompeks Perlokoan SumberSar

Band]ng 4a222

23. J. Raya Putualana No 95
24. J.

Krara Payung

Komp

No.l

els Perumahan Taman Relek

C b nong 16917

25.

J

Fayaslwan! No

230

Cicurug 43159

26. J.SiliwangiNo

122

Bogor r6133

27

Pe okoanBogor lndahAayaBlokB4

J. Batu Kedung Eadak

23 Jl

Km

66

Suryakencana No.llTCibadak

29. J. Baya Jalinegara Timur46

30 J.

B

Kelapa GadnqBoulevard Btok LB

" f[*i::.;ii#i,*""FukoNo
32

Jl K H. Hasym Ashar,

33

Gedunq M lra Nad prana Ll.
Jl (emanq Baya No 30

Komp eks

34. J. Kapbn eTendean no

llo

l

82

Gedun! T\dnk Center Lanta Dasar
Jakana Selatan 127s0

35. Gedrng Senatama Lt Dasar

Jl

Kwilanq RaV6 no

I

I No

4

5

1 J, ManssaDuaFaya

Foxy Mas B ok D

]

No

j7

q6
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36. Buko Pinangsia

Blok I No. 36

37. Jl.Jend. Gatot Subrolo N0.76
Un9aran505l7

38. Jl. Let Jend. Suprapio No.3
Semaranq50l37

39. J.

JBnd. Sudiman 189
Kompleks S liwangi Pla2a BlokCl

SemaEng50142
Komplsks Lingkungan lnduslr Kecil Bugangan Baru

41. Jl. Dalem kaumNo.40 (J. Kepaihan No.11K NGiS Shopp ng Cenler Ll.

I

l7)

Bok NK- FF

Bandung 40251

42.

Komp eks Sekolah Sl.Aoysius

J SullanAgung No.4
Eandung.

43.

JL [,loh. Toha No. ] 82

Eandung40243
,14. Jl. Olisla, Komp eks Pasar baru Basemenl LosA 19

' 20

Bandung40lll

45. J. KopoSayalil00A, Mer
46.

J.

47.

Jl. C hampeas No.161

0 Dep Slore

LN.JuandaNo.l0O nS. Sanlo Borcmeus

Bandung40t31

48. Jl. Ciumb€ueul N0.94
Bandun940141

49. Jl. Kakap No.02 G3
Bandung40t82

50.

J . Boions Bava No. 99,

C erah

Bandung 40212

51. J.

DL Djundjunan No.78

Bandun!40162

52. Ji, BanqqacadnqNo 1 Sekoah Kesatuan
Bogor16123

53. Pedokoan Giya KenariMas
BokAl No.lS,Cleungs
Bogor

54. Jl. Raya Parung No.566
Show Room Express Molor K€mang

Bogor16330

55.

J.

PrmukaBayaBokA,Ll.t LoSAKSNo 021-026

Komp eks

56.

J .Kart ni no. 76.78

57. Jl.

'
"
"'
""

Pasd Pramuka

Pasar Tud Baru Tahap lVSland R-5 dan F.6

Bangunanmi kPelseroan,lanah mil k Kola Madya Tngkal lSulabaya.
Akia Jua B€l d akukan dan dialas namakan p badisaah s€orang direksiunluk mempenahankan slaius hak milknya, namun
akan d uus HGE-nya nenjadialas nama N SP berdasa*an suat Pe4anjan lanqga 8Apr11998.
Mashdalam PelepasanNakAlasTanah,
Sen ikar HoB masih dalam proses baik nama.

Unluk menganlisipasl risiko yang mungkin Umbul, harta kekayaan Perseroan telah diasuransikan

dengan.umlah pedanggungan yarg remaoa

.
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2.

KEGIATAN USAHA
Keg alan usal-a perse.oan mel,o.ti oeaya,Lran da1a, pengltmDLlal
dara dan peraya,tan jasaJasa iatnnya.

2.1. Penghimpunan dana
Dalam menghimpun dana dari masyarakal,.perseroart
rnenekankan pada segijasa pejayanan
yarg 1 e,mber,kan ,(eprasan ,(epaoa nasabah derga,r
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ciro
Simpanan dana daam bentuk Buplah, US Dollarataupun
Singapore Dollar (khusus diKantor
cabans Batam) yans dapat drta;ik s;tiap *"itrg" ;,;;,r;lJkffi

;iririlil""li""*,pr"

lidak sebesar produk jenis jainnya.
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Tabungan
Produk initerdiri dariTabanas, Bekenhg Tabungan, Tabungan
Harian, TabLrngan Berjangka
dan Tabungan berhadiah H pjus H. pAduh-p;duk jni
l"',i"roing
oa",
3 tahun terakhir

a;n;;iu;;t

.

Deposito
Dana pihak ketiga yang dihimpun nrelalur.produh deposito
be4angka dan serttfikat depostto,
jumtahnya pating besar dianlara keseturuhan
dana

pinrl f,"tg'" vi.g o",fr".,i'l,ijrp*

,"n

Berikut ini adalah tabe Dana pihak Keiga yang berhasil
dthrmpun.perseroan per tanggat
3.Desember]99J,.994,.995,,996,reeioirJiegusrls.99
DANA PIHAK KETIGA
1993

1994

Gri

1997

1996

Ketiga

Jumah

16

Juhah

%

65.293

13

72

890

1t

31Agustus 1998

51459

13

113E08

12

14223A

25

123.862 2s

133310 2l

112.711

19

171.422

19

252.978

311.061

433714

673.220

73

248877

62

624.379

69

1.482.834

77

922,389

100

909.609

J.924,T56

100

406.567 100

62

500.216 100

63

639.914 100

232445

100
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KOM POSISI DEP O SITO B ERJ AN G KA B EB D ASAR K
A N J AN G KA WA KTU
1993

1994

34.739

67.36/

1r0.607

65600

B7 210

108782

n.a41

99359

119.968

54.154

1995

91710
15.797

1997

900325

67.938

]t0113

13342
311,061

41

31A9usrus 1998

11.817

53501

433.714

673220

28.941
45.386

624,379

RL

PerseToan meneTima sumber dana lainnya diuar dana p hak ketga berupa pinjaman yang
diterima. Pinjaman tersebut djantaranya berasaldar Bank Exinr Jepangdan FMO {Nederlandse
F nanciaering Maatchappij Voor Ontw kkelingslanden N.V. atau Bank Pembagunan Belanda)
yang d salurkan melalui Bank lndones a dalam rangka penerusan pinjaman (two slep loan)
dan khusus untuk memb aya Kredt Usaha Kecil. Perseroan luga melakukan dversiikasi
penghimpunan dana dengan menerb tkan Ob igasi dan lled um Term Notes.

2,2. Penyaluran Dana
Penempatan dan penya Lrran clana ke cla am aktiva yang produktrfyaiiu melpLrtipenrbe an kredlt,
penempatan d bank la n, s!rat berharga dan penyertaan.
Berjkut adalah tabel penyalu ran dana dalam akt va p rodu ktif pada tangga -lan ggal 31 Desem ber
1993, I994, 1995,1996,1997 dan 3l Aguslus 1998.

TABEL PENYALURAN DANA
19S5

r"

Jumah
13.153

4

6106 l

3
94

15587
3$.524

94

562525

418844

100

598.958

Jumah

9l

56.681

7

12395
716116

9t

501

l9

75J

2
89

2 15933 2
100 S03,lt5 100

376.613

31 i 171S17 30

I2,19343

49
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2.s46.764 r00
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Didalarn menya urkan dananya, Perseroan senanuasa menerapkan kebilakan,,prinsip kehati hatian

yang diwujudkan dengan cara melakukan dversiikasi dalam pemberian kreditnya sehillgga
konsentrasipada sektor nduslr atau kelompok nasabah tertentu dapat dihindar portofo io kredit
Perseroan saat niterutarna disaiurkan ke sektor perindustrian. perdaqanoan dan lasa.

Berkul niada ah labelporlofo io kredit berdasarkan sekior !saha pertangga 31 Desembert993,
1994, 1995, 1996 1997 dan 3t Agustus 1998
TABEL PORTOFOLIO KREDIT BEBDASARKAN SEKTOR USAHA
1993

1994

1996

Jurah 9!
104248
20

978

27

13a.339

5

31991

2!
30

133716

23

Jumlah

:l

i56r56

22

l/7

567 21

265

70.1

23

675i.q

24 li511t 21 2i7.244 27 3t29+i 31
ll0.73a
l01t i.tg 30 212..475 3,1 27i400 3l
35,1i41' i0
96t5C r7 |!5:i1 ri
lr 6110 13 l]t228 tc
393523 100 562525 100 719.116 100
876.613 r00 I 171.846 100
112911

393686
124C

343

,l
32

100

D tinlau dari segi skalah ila kred t Perseroan mengelom pokkan portofol o kreclitnya dalam 3 kategon,
yariu : kredit skala kec I (kred t dengan nilai dibawah Rp. 5OO juta), kred t skala menengah (kred t

dengannla rnula dariRp.500lutahnggaRp.5rnlliar)dankreciitskaabesar(kredrtdenganniai
Rp 5 mr iar ke atas). Sebagtan besar dar poftofo io kreclt perseroan berada da am kate.t;riska a
keci dan menengah dimana ha tn seja an dengan slrategi perseroan yang memiokuskan pangsa
pasarnya pada sekior ritel Selak teriad nya krts s, kom posist kredit d

ta

h u

n 1 997 dan j 998 seakar

akan mengaami pergeseran dimana prosentase kredt skaa raenengah alan besar tampak
r1lendomrnas Hal inid sebabkan o eh teriadrnya lonlakan riai kurs va uta asrng, sehingga kreclit
yang d nyatakar da arn va Ltla as ng ni aifya men ngkai secara menyo ok

Berkut ni adalah label podofo io kredil berdasarkan ska a kred t per tangga 3T Desember1993,
1994, T995, 1996, 1997 dan 31 AgLrstus 1998
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TABEL PORTOFOLIO KREDIT BERDASARKAN SKALA KBEDIT

52
2532A3 45

295

147.726
5

?13

275

1

393.523 100

320

002 3
s62.52s 100
14

365156

51

279524

39

4s6

10

73

hk

ldatan iutaan tuPiah)

1996

1995

1994

1993

7

424.995

718.116 100

49

457

m6

39

329021

26

3S

372

492

30

456.240
97.111
376613

11

100

6t0

22

1,171.346

100

253

1,249.343

100

penyaluran dananya
Dllihat darijangka waktu pemberian kreclit, Perseroan Lebih memfokuskan
penyaluran kredil
tabel
triraiit""gk, pendek dan jangka menengah' Berikut adalah
1997
dan 31 Agustus
1996,
pertanggai3l Desernber 1993, 1994, 1995'

["j"i",

O"iJ"."*un irnif,u"**tu
19S8.

TABEL POR|OFOLIO KREDIT BERDASABKAN JANGKA WAKTU

1994

19S3

o/o Jumlah o;
462.179 82 593.736 83
Jumlah

38

693 l0

393.523 100

rm346
562.525

13

100

119.390

1997

1996

1995

17

718.116100

%

Jumlah

JumLah

535

322

A4

931

137291

16

24A261

876.613

100

739

1,171,845

%

Jmlah

9l

253.883

20

79
21

100

1249.343

100

dalam 3
Dilihat clari tujuan penggunaannya, Perseloan r.engelompokkan porloiolio kredLtnya
dari
besar
Sebagian
konsumsi'
clan
kredil
keia
modal
f,"t"g.f, y"t,i i kredit;;estasi, kredit
kerja'
kredil
modal
bentuk
dalam
portofolio kredit Perseroan diberikan
pada langgaltanggal
Beikui adalah tabelpenyaluran kredit berdasarkan ienis penggunaan kredlt

31 Desember 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 dan 31 Agustus 1998:

pENccUNAAN KRl,l,lJ,
rABEL 1ORTOFOLTO KREDIT BERDASAEKAN JENIS

1993

1994

1997

199s

%
439 835 78 571.759 B0
mlah

41.900

ll
35.160

393.523 100

1s

103.151

Jum

ah %

440

78

86.284

10

679

ah

675.613

100

"*,fr

'/,

9561s4
135177

77

12

99233

15

s62s25 100 718.116 100

Jum

i".^

1171.345 i00

10.162

1.249.343

100

Pada label berikut dlsaiikan Tabel Portofolio Kred t kepada pihak yang mempunyai hubungan
lstimewa dan pihak keliga serta clisajikan pula Tabel Podololio Kredll berdasarkan 5 kalegori
koleklibilitas.
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TABEL PORTOFOLIO KREDIT PIHAK HUBUNGAN ISTIMEWA & PIHAK KETIGA
lcatan jptean Bupiah)
1994

2

136

L:ri

17

l9s6

1995

i t,7l

1r

761

1007

'r 021 i

1,i1

26

20215 I irl

21

123

21t-

9944 5521I3 9827 706355 9!36 865592 93/1 l.tt.^32 9321 1.22222t 97.33
3S3523 ro0 562.525 rm 7r3116 100 876013 toC r r7r 34,^ ',C! r 249 3.3 100
391337

TAB E L P O RTO FO LI O KR ED 1T B ER D AS AR

Kalegori Koleldibilitas

1994

1993

378.860 546.869

KAN KO LE KT I B I LITAS
1995

697

924

ldalan iutaan Bupiah)
1997 31 Agi 1998'

1996
854

283 I

148

356

Dalam perhatian khusus

82e

41799
7 348

D ragukan

3 816

32 T2A

32 444

0 847

7.368

9.,107

5.997

8.758

1A 261

2- _T8l1o 8/o.ol:l

Jumlah

'

r rr8

1.r71.816

BerdasarkanSEB No 30/16/LrPPElaigga 27Pebruair993 llntuklahuni993l99Tbe.dasarkanSEB
29Mei1993.

1 249

343

No 26/4tBPPPtafqqa

Kredit merupakan komponen asset produktif yang utama bagi perbankan Oeh karenanya
Perseroan senanl asa berpedoman pada prinsip kehati-hat an d dalam menya urkan kredilnya.
Unl!k tu Perseroan ielah menetapkan hal-ha sebagaiberkut:

.

Membentuk Komrle Kebriakan Perkreditan untuk menetapkan strateg dan arah perkredtan
yangtepatdan sehatdengan mernperhal kan aspek hukum, distr bus /kom posrsi pe nyaturan nya
pada sektor usaha, jangka waktu dan segmen pasar.

.

.
.

[,4embeniuk Komjte Kredit pada masing'masing kantor operas onal dan kantor pusat untuk
menerapkan prosedur pemberian kredit yang hat -haii. Setiap Kom te Kredit min mum terdi
dar trga orang yang bertugas untuk mengambil kepul!san berdasarkan anaisa kuaitatf
maupun anallsa kLrantitaiif yang memada
I\,4enlaga rasio penyaluran kredii terhadap sumber clana ( LDB ) agar selau beracta claldtn
tinqkat yano sehat, dan senantiasa mematuhi ketentuan Balas Maks mum Pemberian Kred t
yang berlaku sesuardengan ketentuan Bank lndonesia, seda rnembantu program pemer ntah
dalarn menyalurkan Kred t Usaha Keci (KUK) sesua denqan ketentuan Bank lndones a.
M em

e iha ra cadangan peny s han kred t yang cu kup sesua dengan kete nt! an Ban k indonesia

2.3. Kegiatan Lain-Lain
Kegiatan keg atan lainnya yang ikut mendukung kegiatan utama perseroan ada ah sebagai
berrkut:

2.3,1,

Kerjasama dengan pihak lain

.

Kerlasama dengan Lembaga Keuangan

dar Beanda (FMO : Nederlandsche

ering l,4aatschapp ] Voor Onhvi kke ingslanden N.V.)da anr rangka pendanaan
untuk penyauran Kredil Usaha Kecl.
F nanc

.

Kerlasama dengan USAID, yaitu Lembaga Bantuan dar Amerika Ser kat, mengjkuii
program garans kred it ekspo r yang dlselenggarakan oleh United States Department
ol Aqriculture (USDA).
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PI Bo,tt )USp Tbt

Kerjasama dengan Lembaqa

'
.

Dunia (rFC

: rnternationar

penv"rirr* rr"iir,Lili,r"

Kerjasama dajam bentuk
Daiwa

dan kepemilikan saham di pT.
Bank

perdania.

.

K-e^uangan,

uorporatron) daJam rangka pendanaan
untuk

fe./)rrcal ass/slarl

Finance

?"ii.

Kedasama dengan OCBC Bar
)k Ltd dari Singapura dalam
bentuk Bank patungan
Bank OCBC -

NtSp,.

.

Ke4asama dengan jaringan

u:m:,,,-";:a*H,,"L"ff
2,3,2.

ft l;:1$!Jg:f+"^x,il,,i3itilH1

Penambahan Jaringan Kantor
Cabang

Unluk menjngkalkan petayanan l€

sx:ttriltrrH;:r?trii;il{i:l+ij:+l;ld;H#;:#t'tij:
}xtitJ
-'" '_'-'' IYvd Jarrngan kantortersebul
akan did;kungoleh

iaringan on-line dan iTfty'.

2.3.3.

Sistem Manaiemen Mutu
Perseroan rnenyadarj bahwa
djdalam

hesraran usaha DerIu adanva
sisrem

vans ui;i-u";iil#;:lli::ll:lTl1"
Kua'rtas pekerJaa,l sehingga
"',n,1"'"n
kebuiuhan dan

i"r"rr" ,"u""'"r]"t]l

paoa atrir..tan,raii

dapat memenuhi

alas komrlrnennva lerhaoap
muru,
."^i:-:9i:':-rr
saiuan lerja di Kanior Pusar
Ba;( NJsp

r-siz";;;';i,
se,*il;;d;;-':[1"
ar,a;;iiil"il";1ili,]:JilHiJso

bernas;l rnendaparl,an
Ivranajemen \,luru in,

soo2adan p€nerapan sisrem

Disamping itu, Bank NlSp juqa
terus-n

iiif, i:i':'iiliii+T'ruq'ggi;j.#j-uffi
i,?i!;ffi il::til};
' -' "'' 'qnJdrrdKan Hrogram
lcugus Kerdali lvulJ alau
brrcter
GKII'4

ouahty Cont.ol

2.3.4.

pengembangansistemlnformasi
Pesatnya perkembangan
teknoloqi telah .t
rerseroan membenluk Ko.;," p"ro".trnnll11,u,'i oleh perusahaan oleh r.a,ena

aan a,,n

.

p"ns"mua,i",i.*;;;il.J,".jrrl[ :[#

[r"o;;1sr11;r

menenr*an

ili

oera,r

Telnologt yang menunjang pelayanan
cIengan penyediaan dau
bagi kepenlingan
srsiem ,rrormasi

manajemen.

.
.

Sistem ln lormasi yang men dukLrno
Denoe
,scmba 1ga
-'_., ,v ,,=,
sr,oan aoa -aupgn y"6nf

Sistem Informasi yang ditujukan
baoj

-enoukung bidang

a

pe,rqawasan.

s,stern

,lormasi
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p'oduk oar pelayaran.
baikyang

oreningkalan

Pembakuan sjstem dan prosedur
oDe

erehuvrras xerja dan fung.;
*on;ro, uuno

n

efis;ensj dan efekliv;las serta

untLk rening,'at,'an elisrens;,

,-"lliillil
otn Dark, sejalat

dengan peryempumaan

Persiapan Menghadapi ,,Millenium,,

'ii#Hj:#:r*f#fl

Baru Tahun 2o0o

!fi#;,J#ff.f;i,iir,,:"r:,s:ffi ;ff Hffi i*

Dari Seqi Hardware

.

Dltjnjau darj segi hardware
Bank Nts
homputeflsasrnya,

persiapan

terhadap sistem
:HH::', :il,#,?:dimanuhu.", *r.,;PrldlL-'nelakukan .i""#T',;li'iffi
i"ffi
:ll,::i:t":;,'#ffi
kompurer-kompurer
l1XJ,X,?:iliffir,f[T
Lrs-eori*"",""Jol.Xiuiil
lxn:is:ii;:;:iil r retah 13#i:r$i,* U*j",3#[

:ilm

corrprd,t,, oleh pembuatnya.

;

iiiliiff dipersrapka;

a

^"^1"ai

yiuf )iii

Dari Segi Sottware

F::flil:fl;ii;Ji,1x.liJl:H;.3"gi"11..3*ram s,s,er Komo,r,er

l-,rli?i ;ffi'g";'",",,;:"lr;i;r:r{f

i:,.fi

qds; operas,ona,

:'','"';I^3:[i:: i|' ",:::i:;il

ti,fu*f rfir:r;tiil;:1fl;t ;t#: ;"iirli;r[,: j;ffi
Program
^apli(asi

terseb ut dtbuat denqan
softw;

",,"",jl#z';"ff f
2,3.5.

I

a;,1*T:il[L,:,"1t#ifti:iritl,{",::h1,"tffi

Sumber Daya Manusia

perseroan

menyadarl peran
menerrJ\a.r kebe,nas:,an
!an9al penl;ns cr,da,am
Pelsenbangan o.ga-'sasi ,",1";#1::l l:y-u_lirr_","
"e'se'0a!
me.rDerrL( ream
vano a;;;;';;,::
arL\us""'Ji-'i
0a-qLal
urlr^
merg mp'erentas:L;r
melderrris,^an
oan
ai,-' ::::i-'
b"l Dava \y'an.rs,d. ba'|h d:kan.o.pLsr
0"" ria'
t,".ii"0""0^eD'
,",1i;',:I:'lf:11:i:
rlrenrng\alL an \ema-Duar
dava malLs:a v;;;:";;r;i;;
oan (rarrbs;afl su-rbe'
^'"

.'

Sejalan dengan

tuntutan Derub
*'.vdrs re,ah -'J'a; d,;-0'ererras,(an
,"r,'" ,"i .i, piiip.i"in;:"":'"i'
:::-"::'
otsunu"
ti'
istem al ika pe latrha n,
purv"rp*n"un
re;un erasi dan
loi i"l"iipiioi'' 'n'"
"

2.4. Kegiatan perusahaan
Ariliasi

PI

Daiwa perdania Bank

;ax;"*j{:ffi lfl ",:ffi

#rffi"r-?ffi

dffi xffi flidft

r#

j;#is;ry:i

f,"JJ[:lI S::S,'::ii;[TffS:]i,,"#X"?;i"yll,i,J;,,ffiiiiilkl,illgil;;n:,,,,?:
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NL

1.652.288

878.332

61

1.419.613

203.614

11

106.130

40 06"/"

148.649

51

12 b3%

1.081.946

779 653

12 66%

50ii

389%

12

-912".
26-812

1997

5211%

960 6,17

Pendapatan operasonal

%

1!96

1995

631;
27.;

232.6T5

609/"

142.992

7 06%

38.193

19 54%

45.657

592%

28 400

t9 94:;

34.063

PT. Bank OCBC - NISP
PT Bank OCBC-NISP yang merupakan bank campuran has I keriasama Perseloan dengan OCBC

Bank Ltd dari Slngapura memulai operas nya pada lahun 1997. OCBC Bank Lld d dirikan pada
tahun T 932 dan merupakan salah satu bank terbesar di Singapura. Menurut mala ah lerkemuka di

Asa Asiaweek edlsi

tanggal 13 September 1996, berdasarkan hasil pemeringkalannya

menempatkanOCBC Ltd sebagai bank te rbesar ke 3d Singapura. OCBC Bank Ltd nimempunyai
jaringan luas yang tersebardimanca negara seperl Australla, Hongkong, Jepang, Ma ays a. Crna.

Korea Thai and L4yanmar, Flljp na, lnggr s dan Amerlka Ser kat.
Perseroan memi iki penyertaan senl ai Rp 22 500.000.000, (dua puluh dua m ljar Ilma ratus luta
dar modal d tempatkan dan d seior penuh PT Bank OCBC-NlSP.

rup ah)atau merupakan 159'.

Berhubung PTBankOCBC-N SP baru beroperas padalahun 1997, makatabe rngkasan laporan
keuangan yang akan d salikan dlbav/ah rn hanya memuai laporan keuangan per tanggal
31 Desember 1997, sebaqamana te ah diaudit oleh Akunlan Pub k Drs. Hadl Susanto & Rekan

1997
215 9T6

62122
153 554

Pendapalaf operasiona

I514

PT. Sarana Bersama Pembiavaan lndonesia

PT Sarana Bersama Pembiayaan lndonesla me r!pakan Lembagakeuangan non-bankyang dim liki
oleh 6 Bank Pemerlntah dan 47 Bank S,,,rasta Nasionalyang bertuluan untuk mengerahkan dana

dengan maksud raengerabangkan perusahaan-perusahaan nasona guna menirgkaikan
perkembangan ekonom lndones a dalam art kata se uas luasnya

4A

PTBdt|kNISP Thk

Berkutiniadalah tabeilaporan keuangan pT. Sarana Bersama pembjayaan
lndonesia pertanggal
31 Desember'1995. 1996 dan 1ss7

1995

o/o

1996

pertumbuhan
Tola aktiva

1997

Penumbuhan

10.946

.1,49%

10 783

30oo

12_217

312

12,18";

350

1S,43%

418

.1,89%

10.433

13,10%

11.800

1.406

19,271a

1.671

6.86%

't.792

5 009t

21

9,5241

1.068

22,28a/.

1.306

8,810;

Total kewajban
Toral ekuitas

l3

1.421

' Laponn keuangan per 31 Desenber 1996 tidak diaudit

3.

PEMASARAN
Pe.seroan nemfokrsxar larget pasa.nya oada sogmen usaha
kec. da1 me1e1qa1, re.ula_a ol
oae'an Jrwa Baral dal Jdbotabek. dimana pet!eroan lelan orhenal
oengan odik:perserodn jLgo
menyadaribahwa era globalisasj sudah semaktn dekal, aninya persain;an
Ot setCoiperOant<an
akan semakin ketal, oleh karena itu perseroan ak"n m"rpe,ir"s
l"ntoilvu [" ou"r"r.,_
luringin
daerah yang berpotensi, dengan mentngkatkan f eksibrtitas prod;l
d;; lui" f"rilniun tunp"
-engu.argi or,1s,p (el-ar,-n;lian yarg se,a-a :ni me-iao, ci.i urama str"tegi pe:se;n.

Untuk persaingan yang ketat itu, perseroan telah membangun
landasan kerjasama yang erat
dengan bank-bank asing untuk satjng mengrsidata, t,at ,""nang"ni
fi;yef,lproy"O ,JnS
a'au meldaoathar surber penoalaal yar g ,ebi,t kompetlit,

*.",

Perseroan sebaqai Bank Devisa dalam menghimpun dana menawarkan
berbagal ragam produk

:"n

ol.

G.o F!oi"r, -aupun

Asi1s. Deposito n,o.rr ,u-,0',, vJi,ta e.i.s.
.v-atJrd
trbanas. Tabungan Haran.
Taoungal V:si Save NtSp TabLrqan berhadran
tabungal B_erjang^d. Sarahsotu stra.ag.L,truk r ergg".a^.an perqr-r.punan
dara

:",:,1<:,
I l^b^"]ll:
yepgslo

l,o
!,1,n;
rn aoa
an de1ga1tllelsiiij,dsipel"oJlg.penaDJ,lq
1993

lara

oan deposar-oeposai ama,

19S5

1997

1996

Keriga

Giro

51,459

13

50.666

65,293

13

62834

72.890

11

10122

76.455

8

7r.018

793

142,230

25

123-862

25

133,310

21

172,714

19

252,977

82

311.061

62

433,714

68

6n,22A

73

246421

239 345

46.950

71.756

406,667

369 226

100 500,216 1oo 639,914 1oO

113_808 l2

31Agustfi1999

232.445

84.766

143.091

29442

34 354

'19 208.877
624.379 69 1,482.834
171,422

512.144

446138
114241

922.389 loo

909.609

12

11

I211131
271.443
100

1,924.156

100

TAEEL: DANA PIHAK KETIGA
D samping dana dana dari masyaral'al, perseroan juga memariaatkan
dana dana dari sumber
'alllya Derupa,l.irJner OaSar Jalg,\ledium Term Notes dan
ODhgaSU maLpJr pin;"_ar dar.

Bank Pembangunan Betanda (FMO), tnternalional rinance Corpora-tion
Bank, Fuji Bank, ING Bank, Overseas Chinese Banklng Corporrtion

Amsterdam dan Daiwa Bank Limited, Hongkong.

iifii a,l";iL"rb"n

siniup,ji", fnoou-J iunf,

Perseroan menawarkan kredit modal kela. kredit investasi, KpR
dan pinjaman lainnya dalam

mata uang rupiah dan valuta asing.
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Faktor lain yang I dak kalah pentingnya da am mendukung pemasaran ploduk ada ah unsur
pelayanan yangtepal, cepatdan ramah lanpa mengurang sikap kehatihatian. Djsamplng b-"rusaha
lerus men ngkaikan Sumber Daya N4anusla, dipelsiapkan p!la elemen-elemen penLrnjang a nnya.
yatu perangkat-perangkat pendukung d bidan g tekn ologi, pel uasan lar ngan koresponden, serla
penyediaan ATI\,4 (Automaled Teler N,4achine) di bebagai kantor cabang Perseroan. Upaya lain
untuk meningkatkan pe ayanan adalah dengan pembLlkaan kantor-kantol operasiona djiempat_
lempat yang strategrs.
Denqan melakukan strateg -stralegi di atas, Perseroan be rhasil m€ning katkan dana pihak ket ganya
dengan mencalat ling kal pe rtllm buhan yang cukup besar. Dana pihak ketigayang berhas dihimpun
pada tahun 1997 sebesar Rp. 909,6 miiar. Djiah!n 1998, total dana yang berhasl dih mpun per
tanggal3l Aguslus 1998 sebesar Rp. 1.924,2 milaratau meningkatsekllarlll54%dar posisi
akhlr tah u n 1 997. H al n i menuniukkan m as h tellaganya tingkat kepercayaan masya rakat te rh ad ap
Bank N SP

Penyaluran dana kedalam aktva'aktva yang silatnya produktl iuga mengalam peningkatan.

Rp 1 .463,6 m liar Per lan ggal
peningkatan
se b esar 74% d ban ding kan dengan
3l Agustus 1998, tolalakliva produklifmenga am
posislakh rtahun 1997 sehinqqa nilanya mencapaiBp 2.546,77 millar. Peningkatan yang pesat
ditahun 1998 terutama d sebabkan oleh penlngkatan pada penempatan dalam aktva lku d, yaltu
cla am bentuk Serlifrkat Bank lndonesla dan pener.palan dalam pasar uangjangka pendek la nnya
Sementara kenaikan dalam pembel an kredit lebih d pengaruhi oleh iaklol karena na knya kred t
valuta asing sebagai ak bat menurunnya nila tLrkar rupiah
Ditah

u

n

1

997

Pe rse

roan

tn

embu kukan tolal aktiva produ kt f sebesar

Keberhas lan Perseroan di dalam menlasarkan produknya, dapat diukur mela ui pencapalan laba
bersih yang diperoleh Perseroan pada seiiap tah!nnya. Pada tahun 1995 Perseroan mencalat
aba bersih sebesar Rp. 165 mljardan ditahun 1996 nrengaLam pen ngkatan sebesar 12,76%
menjadi Bp. 18,6 milar. Selanluinya ditahun 1997, Perseroan mencatat pen ngkalan aba bers h
sebesar 29,759'. menladiRp- 24,2 fiiiar SelamaS buan beriaan ditahun 1998 ni, ababersh
Perseroan te ah mencapai Rp. 16 0S miiar

Jenis produk dan dan kredit yang dimil ki Perseroan (lerlampir).
Berikul label perkembangan Lrsaha Perseloan se ama 5 tahun lerakhll

4,

TINGKAT KESEHATAN
Tngkat Kesehatan Bank NISP selama 24 bulan dan 12 bulan terakh r d nyatakan SEHAT o eh
Banklndonesa,sebagaimanaiercantumdalamsuratBanklndonesanomol3l/1/UPwB1/AdWB1,
tanggal 7 Agustus 1998.
Berbaqai peraluran yang belaku bagi perbankan di lndonesa pada dasarnya adaah untuk
menciptakan klim perbankan nasional yang sehat. Peratulan Peraturan tersebut antara lain
mencakup ketenluan menqena Rasio P njaman Terhadap Dana Pihak Kelga (Loan to Deposit
Rato LDR), Kewajban Kecukupan N.4oda (Capt alAdequacy Baiio _ CAF ), Batas l\,laksimum
Pemberian Kredit (Lega Lenclng Lmt - LLL) seda Posisi Devisa Netto (Net Open Position _
NOP),
Untuk memperkecil kemLrngk nan muncu nya akUva p rodu ktlt bemasa ah d bentuk !nit kerja khusus
yang menangani penagihan dan pemeliharaan kredt sehingga membantu didaam menurunkan
jum ah kredit be rmasalah. Perseroan iLrg a m em batas transaksi valuta as ng ag ar selalu te rpelihara
posisl devsa netto yang aman, merapelkecj rislko kredit dengan menetapkan limit pembelan
kr€d t, berusaha mencapai kegiatan operasiona yang efs en agar diperoleh rentabiltas opt ma
dan senant asa meraperhatikan kecukupan ikuid tas
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Basio Kecukupan Modal
Berdasarkan Surat Keputusan Bank lndonesia lerakh r diletapkan bahwa bank_bank d $rajibkan
memil ki perband ngan jum ah nrodal dengan aktiva tert mbang menurut ris ko m nimum sebesar

9?'..Namunberken;andengankrssekonomiyangmeandaselur!hsektorduniausaha terrnasLrk
sektor petbankan, maka Bank ndonesa menetapkan kelentuan kecukupan rnodal sebJqai
berikut : 4% sampai akhir tahun 1998, 89; sampa akhir tahun 1999, 10". sampai akh r tahLrn
2000

PerseroanbelhaslmencapairasioCARmeebhiketentuanyangdtetapkanoehBanklndonesia

CAR padatahun 1996, T997 dan pel 31 Agustus 1998 adalah i 14 30% 13 69%; 10,52%

Basio Cadangan Waiib Minimum
Kemampuan Perseroan dalam mer.biaya aktva ancarte ah mernenuhiketentuan Bank ndones a
sesuai clengan ketentuan G ro Wallb l,/lin mum (GWL4) Sebelumnya kelenluan GWI'4 ada ah 2%

kemudianselakT6 Februar 1998dtngkatkanmenjad 3';.danselakAp. T997menjad

5-e"'

Prosentase GWL1 padatahun 1996 1997danper31 Agustus 1998 secara be Ttu rut_lu rut ada ah
6 7A'/;:5 7Ai'";5.29%

Ratio Kualitas Aktiva Produktif (KAPI
Dalam operasional sehari har Perseroan se a u memperhaUkan kualtas akliva produktf, teruiama
cliakhlrlahunTggTclanawaltahunlgg8,cllmanakondis ekonom sangal t dak mendukung yang
clitan.lal dengan lingg nya tingkat suku bunga yang secara t dak langsung dapat mempengtarhi
kua tas aktiva produkti. Namun demlkan dalam kond si yang sulil ni, Perseroan maslh dapat
memeihara ratlo KAP_nya pada tingkat yang reatf bak yakn per31 Agustus 1998sebesal

11A%.
Posisi Devisa Netto iPDNI
pengedlrn
Menurul sural Edaran Bank lndonesia nomor 24111/UD langgaL 20 November 1991,

aniara aktiva dan pas va dalam maia uang asing,
sete ah memperhilungkan rekening rekenlng admln slrat i (off ba ance sheel)' Keientuan tersebul
r sik'
dlmaks!clkan uniuk ;enc plakan i{Llm perbankan yang sehal me alu pengendalian t ngkat
bank berk€naan dengan keg atan lransaksimata uang asing.

Posis Dev sa Netto (PDN) aclalah

seLls h bers h

ng
Bank lndones a menelapkan bahwa rata_rata seLisih akliva dan kewajiban dalam va uta as
iersebLlt
setnggllngglnya 259i dari modal bank Perseroan seLalu memperhaiikan kelentuan

pada tahun 1996, 13 94% pada
Oanqi"n me"m;e i'hara posls Devisa Nettonya berlurut turul: 1,85ot
tahun 1997 dan 4,81% per 31 Aglslus 1998.

Kredit Usaha Kecil
Berdasarkan Sural K€putusan Dlreksi Bank lndonesa No 30/4iKEP/D R tangga 4 Apri 1997
yan g diber kan
d teta pkan bahwa Kredit U sa ha Kecil adalah Kledit lnvestas dan KIedit l\4oda Keria
p
!ruhan
afond
kreditkese
kec
dengan
usaha
nasabah
kepada
dalam Rup ah dan/atau ValutaAsing
produklil
yang
atan
usaha
m€rnbiayal
keg
untuk
dltlljukan
dan
maksimum Rp. 350 000.000,-

Terhitung selak tahun 1997, kewaj ban bank da arn menya urkan KllK adalah sebesar
22.51; ;511.J{ jumah ekspans kredit netto, termasuk surat berharga yang dberkan
Rup ah dan Va utaAs ng set ap lahun takw
dari posisi kled t yang diber kan

'l:lrm

m SebeumryaketentuandarirasoKllKadaah20';
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Dalam keadaan nilai tukar yang stabil ketentuan Bl tersebul sangatlah mudah diterapkan oleh
Perseroan mengingat mayoritas kredlt yang d salurkan oleh Perseroan merupakan Kredit Usaha
Kecil. Namun, dengan melemahnya niai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, dimana
terdepreslasi lebih dari 100%, maka dampak kenaikan kurs ini mengakbalkan rasio penyebut
dalam perhitungan KUK meningkat tanpa diiringi oleh peningkaian pada jumlah penyaluran
kreditnya, sehingga rasio KUK ini menjadi bias apabila d hitung dari kenaikan nilal kredit tanpa
memisahkan secara detail kenaikan nilai kredlt apakah dari pertumbuhan atau kenaikan kurs.
l,4ayoritas penya uran kredil Perseroan dalam tahun 1997 merupakan Kredlt Usaha Kecil, dan ha]
lni sejalan dengan diterimanya dana kelolaan dari Bank lndonesla bekeiasama dengan Bank
.EXIM Jepang.

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

t

Batas Maksimum Pemberlan Kred (BMPK) adalah pembatasan persentase jumlah kedlt yang
diberlkan sebuah bark kepada suatu pihak atau sualu grup. Bank lndonesia pada tanggal 29 NIei
1993lelah menetap:-1r bahwa BI\/PKsuatu bank adalah sebesar20% da modal bank bila diberlkan
kepada suatu plhak atau sebuah grup yang lidak terkait dengan bank, dan makslmum 10% da
modal bank, bila diberikan kepada p hak atau grup yang terkait dengan bank.
Dalam rangka pembatasan BMPK ini, ditahun 1998 Perseroan tidak mena.nbah kredil-kredit kepada

group terkait maupun tidak terkait yang sudah ada bahkan sebaliknya berusaha menurunkan.
Sebagal akibat dari nrelemahnya nllai tukar rupiah terhadap mata uang asing lainnya, hal initelah
mengakibatkan kredit dalam USD yang ada m enjadi menjngkal secala signifikan jumlahnya apabi a
dikonversikan kedalam nllai Rupiah. seh ngga seakan-akan terlihat meLanggar BMPK. N,lenyadari
halini, Perseroan terus mengupayakan secara maksimaluntuk menuru n kan ium lah kredit kepada
group maupun kepada pihak lelkait, sehingga per bu an Nopember 1998, kredit yang disalurkan
kepada pihak lerkait tidak lagi melanggar B[.4PK.

5.

PROSPEK USAHA
Perekonomian lndonesia
Perekonomian lndonesia dalam triwulan I rahun 1998 menunjukkan perkembangan yang kurang
baik. Setdor produksiyang seiaklahun 1990-an lebih berorientasi domestlk sangal teeu kul dengan
memburuknya tingkat inflasi dan tingginya suku bunga.
Sisi pembiayaan luar negeri menghadapi kesulitan dengan terus melemahnya nilai tukar Bupiah
dan menurunnya kepercayaan dun:a internasional terhadap prospek dan kemampuan ekonorai
lndonesla dalam menghadapi geiolak keuangan.

Pada gilrannya, perkermbangan iersebut berdampak pula pada seklor keuangan, khususnya
perbankan, yang ditambah dengan rendahnya kepercayaan masyarakat.

Namun demikian, melemahnya nllai tukar telah mempengaruhi klneia ekspor dan impor nonmigas secara posiUl. Volume ekspor non-migas pada umumnya menunjukkan peningkatan,
sedangkan impor menjadi ebih seleldii.
Upaya pemulihan ekonoml dibidang moneter lerutama dilakukan dengan menempuh kebijakan
pengelalan likulditas melalui penyesuaian suku bungaSBl. Kenalkan Suku bunga S B I dlmaksudkan
unluk mengurangitekanan yang berlebihan dari peningkalan jum ah uang beredarterhadap nilai
tukar Rupiah dan laju inflasl.
Pe rtum buhan lah

unan balk uanq prlmer

N,41

dan [/ 2

rn

eningkal laiam . Pe rtum

bu

han tahunan uang

prlmer meningkal darj 32,5% pada akh r lrlwulan lV tahun 1997 menjadi 64,2% pada ldwu an
pertamatahun 1998, hal ini terutam a dlsebab kan oleh adanya banluan ikuidltasda Banklndonesia
lerhadap perbankan nasional yang mengalami krisls likuiditas sebagai pelaksanaan dari prograrn
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penjaminan pemerinlah, pertumbuhan uang primer yang tinggi tersebut berakibat pula pada
peningkatan pertumbuhan l\,41 dan [r2 yaitu masing-masing menjadi 54,6% dan 52,7% dibandingkan
dengan pe rtum bu han sebelumnya sebesat 22,2% dan 23,2.k.
Darigambaran diatas, jelaslah bahwatantangan masih terbentang dihadapan kila, namun karena
tantangan ilu pula membuat jasa perbankan yang benar-benar sehat akan semakin dibutuhkan
peranannya.

Kondisi lndustri Perbankan
Banyak bank mencatat penurunan pendapalan dan mengalami kesulitan likuiditas dalam triwulan
I tahun 1998. Penurunan pendapatan lersebut berkaitan erat dengan lesunya keqiatan ekonomt
yang disertal dengan membengkaknya nilai Rupiah dari kewajiban valuta asing perbankan,
sementara kesulitan likuidiiasd sebabkan o eh belum pulihnya kepercayaan masyarakatterhadap
perbankan dan kelatnya likuiditas dl pasar uang.
Pada gilirannya kondisi ini mendorong terjadinya pelanggaran ketentuan perbankan antara lain
da am benlu k keku rangan glro wajib mlnirnum dan saldo negatilpada Bank lndonesia. Oleh sebab

itu sebagai konsekuensi darl pelaksanaan penjaminan penrerlntah dalam rangka mengamankan

sistem pefuankan nasional, Bank lndonesla terpaksa memberlkan bantuan likuiditas kepada
sejumlah bank yang mengalaml kesulitan tersebut dengan persyaratan yang ketat.

[Jntuk memperlancar upaya penyehatan perbankan nasional agar sesuai dengan slandar
internasional, Pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BppN) yang
rnempunya kewenangan penuh dalam melakukan pengawasan terhadap bank-bank yang
memerlukan program penyehatan termasuk pengelolaan aset bank selama penyehalan. Dalam
pada itu dengan timbulnyatenomena flighl ta cuffency dan flightlo quality dalam sjslem perbankan.
Pernerintah memutuskan untukmemberikanjaminan baik kepada depositormaupun kreclitorserta
_e'ladap UC y"ng dileroi"an
o eh bank ^a, onal yarq bFrbadan nJ.Ln lndorFs a.
Memburuknya kondisi ekonomi naslonal tersebut melanda semua sektor perekonomian, yang
akhirnya akan merugikan perbankan nasiona, terutama daam hal kredit bermasalah yang akan
meningkat.
Prosoek bagi Perseroan
Kondisi perekonom ian lndonesla, dan kondisi perbankan nasional sepeftl yang disebutkan dialas,

tengah menga ami kondisi yang buruk, namun ditengah-lengah krlsis tersebut Perseroan masih
tetap bertahan dikarenakan hal-hal sebagai berikut

:

Dilihat dari sumber pendanaan, PerseToan memiliki komposisi pendanaan jangka panjang
dalam rupiah dan valuta asingyang cukup sehingga tidak sampai lerjadi keku rangan likuiditas.
Dilihat dari biaya dana yang relalif tinggi saat ini, Perseroan mer.iliki komposisi pendanaan
dengan tingkat bunga telap, yang diperoleh saat bunga rendah, sehingga menrungkinkan
Perseroan untukdapat memberikan subsidi b unga te rhadap penyaluran kredit dengan tujuan
tetap menjaga kualitasnya agar jangan sampai terjadi kernacetan.
Perseroan mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari penabung dan deposannya, sehingga
tetap dapat mengernbangkan usahanya dengan baik, bahkan rnelebihi siluasi nolmal.

Dampak da menurunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, tidak memperburuk
kondisi Bank, dikarenakan lagihan Perseroan dalam valuta asing melebihl kewa]ibannya
dalam valuta asing, dilambah pula kewajiban dalam valuta asing rata-rata berjangka cukup
panjang, sehlngga tidak memerlukan likulditas valuta aslng yang mendesak.
Dengan meningkatnya keglatan ekspor non m gas, teLah ditunjuk 21 Bank Pelaksana Kredlt
Ekspor, dimana Perseroan termasuk d dalamnya.

-

SU

.

Keb0akan pengetatan rupiah, menguntungkan Perseroan yang rnem lki keleb han ikuiditas
yang tinggi, bahkan hasil yang diperoleh dari kelebihan likujd ias tersebut dapal digunakan
untuk memberikan subsld bunga kepada debliurnya.

Daridata diatas dapat dikatakan bahwadengan membu ru knya situas perekonom an, masrh ierbuka
jalan bagiPerseroan untuktetap lumbuh dan Perseroan akan tetap yakin marnpu melewati kris s
ekonomi in dengan ieiap tumbuh ba k.

6.

LAIN.LAIN

-

Menyangkut pemenuhan kewajban perpajakan, selama ini Perseroan selalu mem-onuhi
kewajibannya sesuai dengan keientuan. Sebagaimana d nyalakan da am Surat Keterangan
Fiskal Nomor: SR-159^VPJ.06/8D.0301/1998, tanggal2E Oktober 1998, diterangkan bahwa
satnpai dengan tahun bLrku 1997, Perseroan tidak mem llki tunggakan pajak atas seluruh
kewajiban PPh, PPN maupun PBB.

-

Berkenaan dengan perkara-perkaTa yang saal ini tengah dihadapi oleh Perseroan, hingga
tanggal dikeluarkannya laporan pemeriksaan huku m pertanggalS Desember l998, Perseroan
te ibat dalam 6 perkara sebagai tergugat dan 5 perkara sebagai penggugat. Dan perkara-

perkara tersebut secara materirl tidak mempunyai pengaruh yang negat
kelangsunqan usaha Perseroan.

i
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RASIO KEUANGAN

1993

Rasio'Basio Perlumbuhan {'/" )

5,01 10,07
0,25 -10,28
17,46 55,48

Pendapatan Bunga
Beban Bunga
Pendapalan Burga Bersih
Laba

88,08

0peasional

103.66

Laba berslh

Kred( Yang Diberkan (bersih)

25,52

Jum ah Aldiva

21 38

Rasio Usaha (%)
Pendapatan bunga bers h terhadap
Eeban bunga lerhadap rala-rata akliva
Laba sebelum pajak penghasllan
lerhadap rala-rala ak1 va
Laba berslh terhadap rata'rala aldiva
Laba b€rsih terhadap ratarala Ekuitas
Jumlah Kewaiban lehadap Ekuitas (X )
Jumlah k€wajiban terhadap ak va
Eklllas ralaiala ierhadap akliva raia'rala
Nrloda Lrinimum T€rhadap

Aldva

Terlimbang lrilenurut Besko (CAR

LDR'
Kemampuan lvlembayar Bunga

)

")

1994

)'

1995

55,45

22,06

69.95
36,79

34,50

47,61

13,14
12.76

$,24

22,24
27,77

41.48

33,57

167,83
198,15

5,93 6,96 6.96
13,23 8,97 11,13

8,31
90,13
1,10x

35,61
29,75
32,98
42,14

207,95
231,95
144,99
13,88

27,55
16,70
96,95

13,74

14.30

87,54
1.28 x

19.20

123x

1,07 X

11,40

17,34X

46,16
51,99
33,86

Agustus
1998*)

15,39

5,44

1S,73

22.25

31

88,36

94.55

1,07

2,14

1997

5,02 6,25
12,00 22,23
2,34 1,45
1,67
16,06 15,44
8,84X 15,13 X
89,84 93,80
10,37 7,20
13,69 10,52
75,38 45,28

2,88
2,42
21,20
5,41X
84,39

1,34

1996

1,32x

sesuai kelenluan Bark lndonesia
dibaidingkaf lerhadap posis Agusius 1997

56

3.01

524
11

05

2,49

2,16

1,80

15.17

15,29

657X

8,36X

86,78

89,32

14 24

11,75

1, r1

1,24x

sb

x.

EKUITAS

Tabel dibawah

n

i

m en u

njukkan perkem bangan posisi Eku itas PT. Ban k

N iS P

Tb k.

u

nluk masa delapan

bulan yang berakhir pada tangga 31 Agustus 1998 dan tahun'tahun yang berakhir pada langgal
31 Desemberl99Tdanl996yangangkanyadiambjldarLaporanKeuanganyangleahdauditoleh
KantorAkunian Pub ik Drs. Robert Yogi, dengan pendapat wajar tanpa pengecua ian.

lvloda d lempalkan dan dselorpenuh
Agio Saham
Selsih penila an kemba aklvaletap
Saldo laba

31 Des 1997

87,50

87,50

Rp. miliar

1,25

Jumah Eku las

T.

31Aguslus 1998
Rp. miliar

31 Des 1996
Rp. miliar
62 50
26 25

27,69

26,95

62.04

57,37

39 32

178 48

1T3 A1

128.47

Berdasarkan akta no. 138 langga 25 September 1996 yang dibuat dihadapan Notaris
Nyonya Poerbaningslh AdiWarsito, SH, perusahaan telah merubah anggaran dasar PeTseToan.
Men ngkatkan moda dasar Perseroan daa Rp. 200 000.000.000,- (dua ratus rnilar rupiah)
menjadi Fp. 350.000.000.000,'(tiga ratus lima pu uh m lar rup ah)

Memecah n ai nor.ina saharn darl Rp. 1.000, (ser bu rupiah) per saham menladl Bp. 500,
(lima ratLrs rupiah) per sahanl

-

I\,4en

ngkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh dar Rp. 62.500.000.000,- menjadi

Rp. 87.500 000.000,-

Adapun peningkatan modal ditempalkan drsetor penuh meniadi Rp. 87.500.000.000,- yang terd
aias 175.000.000 saham dilak!kan dengan :

'

N4e

r

akukan stock sp it/pemecahan ni ai norninal saham.

Kapitallsas ag o saham menjacl modal sebesar Rp. 25.000.000.000, dengan membag lan
saham bonus.

Perubahan tersebut ielah disetLrjui oleh l\4enteri Kehakman Fepublik lndonesia dengan Surat
Keputusan No. C.2 9290.HY01.04 Th 94tangga 16 Jun 1994

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Unrum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan
sebagarmana lercantum daarn akta No. 95 langga 29 Jun 1998 yang dibuat oleh notaris
Ny. lndah Fatmawati, SH sebagai pengganti dari Ny. Poerbaningsih Ad Warsiio. SH telah
rnemutuskan dan menyetujui artara ain

-

:

Perubahan anggaran dasar Perseroan unluk disesuaikan dengan Undang Undang Nomor
1 Tahun 1995tentang Pe rseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor:STahLrn 1995tentang
Pasar Modal beserra Paraluran Pelaksanaannya
Men ngkatkan modal dasar dari Rp 350 mlllar yang terbagi atas 700 juta saham menjad
Rp 500 mi ar yang ierbagi atas 1 mi iar saham dengan nia nominal Rp 500,- per saham
I\,4en

ngkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh dar Rp. 87.500.000.000,- menjadl

Rp. 147.875 000.000,

57

st
Adapun pen ingkatan Nlodal ditem patkan dan d seto r pen u h menlad Rp. 1 47.875.000.000,

darl

-

rasal

Kapita isasi saldo aba per31 Desember 1997 menladinrodalsebesar Rp.31 500.000.000,-

Kapitaisas

s saag o saham yang merupakan hasildar penawaran umumtahun 1994sebesar
Rp. 1 188.787 740,- dan se isih penila an kembaliaktiva tetap sebesar Bp. 27.6A6212.26a,-

Perubahan tersebut telah dlseiujui oleh N,4enterr Kehakiman Republ
Keputusan No. C2 10.358 HT.01.04.Th.98 tanggal 5 Agustus 1998.

3.

be

:

k lndones a dengan Surat

Seandajnya pem bagian divlden saham dan saham bon u s yan g be rasal dar kap ialisasi agio saham
dan se isih peni aian kem ba i akUva tetap le rjadi pada iangga 3 t Agu stus 1 998, dan seandainya

PenawaranUmumTerbatasIdenganperbandingan1.183sahamamamemlikhakLrntuk1.200
saharn baru, maka uniuk 295.750.000 saham lama Perseroan akan drterbitkan sejumlah
300.000.000 saham baru dengan niai nom nal Bp. 500,- per saham juga terladi pada tanggal
31 Agustus 1998, maka struktur Ekuitas Perseroan secara proforma padatangga tersebutadalah
sebaqai berikut i

Agio

Diselor

saham

Selisih
Penilaian
Kembali

Saldo
Laba

Jumlah
Ekuiias

62.04

178,48

Poslsi dalam laporan keuangan

pada3l Aguslus 1998.

87.50

1,25

2T 69

18)

(27,69)

Perubahan ekuilas sele ah langga
31 Aglslus 1998. Seandalnya
perubahan leriadi pada tangga

-

Penrbaglan saham bonus

28,87

{r

Pembagian divlden saham

31,50

1417

14T,AT

11,24

(45,67)

Proforrna eku las pada tangga

3l Aguslus

1998 sebe um

Penawaraf Umrm Terbalas

I

Seandalnya Peiawaran Umum
Terbalas ldengan hak memesan
efek lerleb h dahulu padalanggal
3l Agustus 1998

150 00

Prolorma eku tas pada tanggal
3l Aguslus 1998 sesudah
Penawaran Umum Terbatas
dengan hak memesan elek l€reb h
dalrllu pada largga 31 Agustus 1998

29181

58

16,31

178 48

150,00

14 24

16

37

328 46

xt.

KEBIJAKAI{ DIUIDEII

Saham yang berasal dari penawaran Umum T€rbatas I ini mempunyai hak yang
sama dan sederajat
dalam segala halalas dividen dengan saham perseroan lainnya ya;g lelaf.
p"nrf.,.
Oia"ito,

Perseroan merencanal,an untuk membayar dividen sekurang-kurangnya
1 (satu) kalidalam setahun.

besarnya dtvden yang dibagilan dika than dengan keuntungan perseroan pada tahun
buku yang
bersangkutan dengan trdak mengabaikan tingkat kesehatan-perseroan O"n
t"lrtuhun junu yang
diperlukan unluk investasi dalam rangka pengernbargan usaha, tanpa menguranii
f,"f, Oari nipai
Umum Pemegang Saham perseroan untukmerentuka; larn sesuaidengan
ket""ntrai enggaran Oas",
Dalam menghadapi krrsis ekonomi yang mengakibatkan perlunya penjaminan
oleh Bank Indonesia
terhadap dana nasabah, perbankan nas onalyang mengi[.utsen;kan
d;ri dalam penlaminan tersebut
'aJd_g'remorg
(on o.vroen las, tu-air.epada p;megaig

d

s"hap".,ar.;rn re:r"o-t rr. tr
p"ne,t
""t"ra
-al be um Le-baya. ,eparj"rg

ber'angsu19. atau seia-a 1ewa, oan bark le.:eo ,t lerradao

ba'krerseoultida\meme-J1;kFlelluonoermoodanyangopersya,aFan,k"",r.'o,r"lir^"i,rno"n
BPPN.

Kelenluan-letentuan ini drretapkan dengan Keputusan presiden Nomor26tahun
lgg8tentang
Jamifanlerhadap Kewajiban pembayaran Bank Umunr, Keputusan presiclen l.,lomor
ZZ ianun tsgg
tenlang_ Pembentukar Badan penyehatan perbankan Nasional
dan Keputusan Menieri Keuangan
No. 26lKlVK.017/1998 tanggat 2g Januari 1998 tentang Syarat dan fata
bara petat<sanaan ;aminan
Pemerintah Terhadap Kewaiiban pembayaran Bank Umum.

Dengan mengindahkan ketentuan-kelentuan dlaias, perseroan mempunyai kebijakan
dividen tunaialas
iaba bersih selerah pajak yang akan d berrakukan kembarr seterah keteniuan ketentuan
tersebut oiatas
dapat dipenuhi. Kebijakan tersebut yang le ah dterapkan sejak tahun rsS+
aaatah seUag;iierikut:

Laba Bersih Selelah Pajak

$viden Kas Terhadap Laba Belsih Setetah pajak
(%)

Sampai dengan Rp. 30

Lebih dariRp.30

rntar

20% - 3096

mlar

31% - 40%

SejakPenawaran Umum perdana padalahun 1994, perseroan telah membayardividen
sebagaibeikut:
Tahun

Laba Bersih (Bp)

Buku

Jumlah

Didden

Saham

Jumlah Dividen
(Rp)

(Rp)
1994

13.521_114_244

t995

16 527 935 929

1996

18.636.841.607
2.{.181.918.570

1997

62 500.000
62.500 000
62.500.000
175 000.000

50
100
35
65.25

Dividen Kas

le$adap
Laba Bersih (%)

3125.000.000
6.250.000.000
6.125 000 000
11418.750.000

23,'11.,;

37,81%
32,87r4
41_22%

qe

x[.
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PERPAJAKAI{

I

Sesual denqan Undan!l-Undang Republk lndonesia No. 10 langgal Nopember 1994 tenlang
Perubahan atas Undang-Undanq Republk lndonesia No. 7 lahun 1983 lentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik lndonesia No. Ttahun 1991, penerimaan
Dividen alau baglan labayang diperoleh Perseroan Te rbatas sebagai waj b pajak dalam negeri, koperasi,
yayasan alau organisasi yang sejenis, atau badan usaha mil k negara atau badan usaha nrillk daerah,
darl penyertaan modal pada badan usaha yang did rlkan dan bertempat kedudukan di lndonesia tidak
termasuk sebagai Objek Pajak Penghas lan.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah BepubLik lndonesia No.41 lahun 1994 yang diubah dengan

Peraluran Pemerintah Republik ndonesla No. 14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan Atas
Penghasilan dari Transaksi Penjua an Saham di Bursa Eiek, unluk semua transaksl penjualan saham
dikenakan Pajak Penghasian yang bersrfal finai sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah
bruio nilai transaksi penjualan dan unluk transaksi peniuaan saham pendiri, kecuall saham pendiri
perusahaan pasangan usaha yang dlmillki oleh perusahaan modal ventura, ditambah 0,5% (nol koma
I ma persen) darijumlah brulo nilai transaksi penjualan.
Pajak Penghasilan alas dlviden diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan
yang berlaku. Sesuaidengan kepulusan IVlente Keuangan Republik lndonesia No.651/KN.trK.04/1994
tanggal 29 Desember 1994, tentang Bidang bidang Penanaman N,4odal Tertenlu yang Memberlkan
Penghasi an Kepada Dana Pensiun yang T dakTermasuk SebagaiObjek Pajak dari Pajak Penghasllan,
maka penghasilan Dana Pensi!n yang disetujui Nlenterl Keuangan Republik Indonesia lidak temasLrk
sebagaiObjek Pajak darlPajak Penghasian apabila penghas lan tersebutdite ma atau diperoleh dari
penanaman antara lain dalam elek yang diperdagangkan di Bursa Efek di lndonesia.

Sesuai denqan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-28/PJ-43/1995 tanggal 22 Mel 1995,
pe ha Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bunga Obl gasl dan Div den yang diterima Wajib Pajak oiang
p badi (Seri Pph Pasa 23lPasal 26 No. 6), maka Bunga Obligasi dan Dividen baik dari saham atau
sekurilas, balkyang dlperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yanglerutang atau dibayarkan
kepada Wajib Pajak dalam Negeri Orang Pribadi dalam tahun 1995 dan seterusnya, dipotong pajak
penghasilan Pasal 23 sebesa|l5% ( ima be as persen) darijum ah bruto.
Divlden yang dibayarkan kepadawajib paiak luar negeriakan dikenakan iarii sebesar20% (dua puluh
persen) atau ta rif yang lebih rendah dalam ha pem bayaran dilaku kan kepad a meleka yang merupakan
penduduk darisuatu negarayangtelah m en andalangani suatu perjanjan penghindaran paiakberganda

dengan lndonesia, dengan memenuh Surai Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/Pj.101/1996 langgal
29 Marel 1996.
CALON PEIMBELI SAHAIII DALAM PENAWARAN INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI
DENGAN KONSULTAN PAJAK II4ASING.MASING AKIBAT PEBPAJAKAN YANG TIMBUL DABI
PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAIM YANG DIBELI I\,'IELALUI PENAWABAN
UMUM TEBBATAS I INI.
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I.EMBAGA DAI{ PR(IFESI PEIIUI{JAI,IG
PASAR MtlDAT

Lembagadan Prolesi Penunjang pasar Modal yang berperan daiam penawaran
Umum Terbalas I ini
adalah sebagai berjkut:
AKUNTAN PUBLIK

Drs. Robert Yogi
J . [,4ajapahjt 20, 8103-104

Jakarta
Ruang ringkup tugas Akunran pubrik daam rangka penawaran umum Terbatas
I ini adarah untuk
melaksanakan audit berdasarkan standar audiling yang drtetapkan oeh jkatan
Aku ntan lndonesia.
Standartersebul rnengharuskanAkuntan pubtik meienca;akan dan m etaksanif.in
,ro,i"gri oip"ror"h
r:i9;
oa,lwa raporan ke rangar oeoas darisatalo
-ui","ioii6""u.osrng
::f:,T-.
"ajiya,
JawaD atas pendapai yang diberikan lerhadap laporan keuangan yang diaudit_ TugasAkuntan pubtik
melrputr pemeriksaan atas dasar pengujian bukti,bukti pendukung daiam peng-ungkapan
laporan

:i*.i

keuangan.

KONSULTAN HUKUM

Jusuf Indradewa & Partners
Bank Airha Graha Tower, 15,h Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Ruang lingkup tugas Konsurlan Hukum adarah merakukan pemeriksaan dari
segi hLrkum atas fakta
mengenai Perseroan yang disampalkan oreh perseroan kepada Konsu[an Hukum:
Hasi pemeriksaan
Konsultan Hukum tersebut te ah dimuat datam Laporan Hasit LegalAudit yung
merrpiiai;"nletu"rn
hLk.1a dar -.erjadi oasar oan ragia.r iarg ridai< teio sa,ta- Jar' ceroap"r
seq, P r(um yrng dibeilal s.cara obyFk![ oa1 mano | .

:lr: l:,'ri:"]:r1*q
NOTARIS

Fathiah Helmi, S.H
Jl. Bojonegoro No.26
Jakafta 10310

Ruang lingklp tugas Notaris dalam rangka penawaran umum Terbaras I ini antara
lain membuar
perjaniian anlara Perseroan dengan Biro Administasr Elek, dan nrembuat
Berita Acara B;Dat Um!m
Pemegang Saham LuarBiasa perseroan sehubLrngan dengan penawaran

Um* terOiL. iFer"",orn

PERUSAHAAN PENILAI

PT lnti Utama Pehitai
Jl- Balikpapan INo.6

Jakada PLsai
Ruang lingkuptugas Penilaiadarah merakukan pemerksaan secaraiangsLrng
dilokasidan memberikan
pendapal mengenai niiai pasar da harta tetap perseroan yang
teioiri jari tanah, Lanqunan oan
kendaraan dengan berpedornan pada Standar penita ia n lndone; a d;n Kode Etik
G a bunqa; p"erusatraan
Penilai lndonesia (cAppt).

BIRO ADMINISTBASI EFEK

.PT Sirca Datapro Perdana

Jl. Johar No. 18, I\,4enleng
Jakaria 10340
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Ruang ingkup kerja Biro Administrasi Eiek dalam rangka Penawaran Umum Terbalas lin terrnasuk
menerbitkan Daftar Pemegang Saham yang belhak, menerbiikan dan mengirimkan Sertflkai Bukt
HMETD kepada seliap Pemegang Saham, melayan permohonan pernecahan Setilikat Bul<t HI\/ETD.
melayani permohonan balk nama atas Serlifikat Bllkli HMETD yang sudah diperlual be ikan dan
mempToses pemesanan saham sesuai dengan hak yang dim llki dan ketentuan yang ber aku sampa
dengan pene rbilan Su rat Kole ktif Saham. Da am h al teriad adanya hak yan g lidak d laksanakan, m aka
Blro Adminislrasi Efek bersama Enriten melakukan proses penjatahan atas pemesanan tambahan,
rnencetak Koni rrnasi Penjatahan dan menyiapkan Laporan Penjatahan. Biro Administrasl Efek luga
berlanggung jawab untuk menyesuaikan Daftar Pemegang Saham dan Daltar Sural Kolekiil Saham
terhddap setiap tambahan saham yang lelah d terbilkan karena adanya pe aksanaan hak, memeriksa
ke engkapan dokumen para Pemesan dan memberlkan landa terima pemesanan pembelian saham,
menyerahkan Surat Koleklif Saham yang telah selesai diproses kepada Pemesan, dan meny apkan
cek unluk pengembalian uang pemesanan (refund).

Lembaga dan Profes Penunjang Pasal Modal dengan in rnenyatakan bahwa lidak ada hubungan
sllmewadengan Perseroan. baiksecara angsung maupunlidak angsung (sebagaim ana didefin isikan
da am [Jndanq undanq no. I tahun T 995 tentang Pasar l\,'Iodal).

xtu.
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Para Pemegang Saham yang berhak diminta dengan hormat untuk mengkonfirnrasikan secara
tertulis kepada BAE baik dengan surat atau melalul faksimili mengenai cara pendistribusian o eh
Perseroan dan pene maan Paket SBHMETD tersebut oleh Para Pemegang Saham yang berhak
yakni:

a.
b.

dengan mengambil sendlri Paket SBHMETD teTsebul: alau
dikirimkan dengan me alui Kurir atau Pos Pakel KilatTercatat

Konflfinasi tersebul sudah harus diterlma BAE selambat_lambalnya pada tanggal
1998 pukul '15.00 WIB

I

Desember

Bagi Pemegang Saham yang befiak atau kuasanya yang telah mengkonfirmasikan mengenai
kesidiaan nya mengambil sendiri Pakel S B H M ETD-nya, dapat mengam biL sendiri Paket SB Hl\'4 ETDnya pada tanggal 15 Desember 1998 (di tempat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan)sampal dengan tanggal 17 Desember 1998 pada harl Senin mulai pukul 9 00 sampai
dengan 15.00 BBWI di Kanior BAE sebagalmana tersebut diatas dengan membawa:

a.

Fotokopi KTP/Sll\4/Pasport (unluk Pemegang Saham perorangan) yang masih berlakrr dan

folokopi Anggaran Dasar {bagi Pemegang saharn badan hukum/lembaga)' Pemesan
berkewarganegaraan asing wajib melampirkan fotokopi jali diri (paspor) yang masih berlaku'
Pemegang Saham juga wajib menunjukkan aslj dari fotokopi lersebut

b.

Asllsurat Kuasa (jika dikuasakan) untuk mengambil Paket SBHMETD dariPemegang Saham
dengan nTaterai Rp.2.ooo,- (dua ribu rupiah) dilengkapi lotokopi KTP/identitas diri lalnnya
yang masih bellaku dari yang member dan diberi kuasa- Pemesan berkewarganegaraan
islng harus mencantumkan nama dan alamat penerlma kuasa secara lengkap dan jelas'
serta nama dan alamat di luar negeri/domisili hukum yang sah da pemberi kuasa secara
lengkap danjelas. Penellma kuasatersebut harusiuga menunjukkan asli buku-bukli ident tas

Perseroan akan melaksanakan pengiriman Pakel SBHNIETD tersebutbagl Pemegang saham yang
berhak yang tidak rnengkoniirmasikan mengenal kesediaannya untuk mengambl send?i Pakei
SBHMETD iersebut mulaitanggal 15 Desember 1998 sampai dengan tanggal 17 Desember 1998

3.

PENDAFTARAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD
Para Pemegang Saham yang Berhak dan/atau Para Pemegang Sertilikat Bukti H[/ETD yang
melaksanakan HI\,4ETD-nya wajib menyerahkan sendiri alau dikuasakan melalui:
Biro Administrasi Efek
PT Sirca Datapro Perdana

Wlsma Sirca
Jl. Johar No. 18, Menteng
Jakarta 1 0340
Telp.: (021) 3900645, 3905920, 3140032
Fax.: (021) 3900671, 3900652
dlmulaipada:

Tanggal

Harl
Jam

:

:
:

18 Desember 1998 s/d 28 Desember 1998
Senin - Jumat
09.00 - 15.00 wlB

dengan membawa:

a.
b.

Sertiflkat Buldi HMETD (SBHMETD) asli yang telah ditandatanganidan diisi lengkap.
Bukti pembayaran asli dari Bank berupa bukti lransier bllyet giro/celdlunai asli
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PEMESANAN TAMBAHAN
Pemegangsaham yanq Sertifrkat BukitHMETD
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pemegangsertij
dijualaiau
kat
B.l" HIVF-D.e.arh,, vdro 1dma. ., ,",63r -.rnfyatidak
oo,a- S",ri,,."f gr^. qVffD aal"r,", o,,r,
ko'o- " roo-empr. clapo-rno-.-s, . ,1
2.6", "" " j ,-"r"il"_ ,ri""--ria i.. _", o",
gdj a^ rlra rano o - .t,n ",
,1,'
",
pon".anJ, ;urU", , , .r, g nr.
\o,om
'al.",r,
d5ed,d-rnodoaSelr.r-a,Br^ Ll,v-r-rdd1 ro,^r,,.p.-",""";p::0":;,I"".::,"^"""""

p;.;;;";;;;#;##rllirr.r"n",

(Fpps Tambahan) dalam keliparan s.o (ima
rarus)
tersebul d6pat dilakulEn p.linq lambat
drgod'28

p,^r

'o.00 wrB.
".r"."' o. ,"no r311do
o" am se - r, e ,^r,hrv.ir .,;"il l
"r
"i,;,T;;,"

5.

D65ornbo' ooe rin oooo

l"li iij:'o#]"-"iiq.1

\d

irno' p"o"
o ,",. d-,um

PENJATAHAN PEMESANAN TAMBAHAN
Penjatahan pemesanan Tambahan
akan diiakukan pada tangga 30 Desember j99B
secara
proporsional menurut
l'umlah Hak Memesan Eiek Terlebih Dahulu yang tetah
dilaksanakan oleh
rnasing masing periegang saham yang
memrnta p"nuronr,uniuiril"io'#olffi"
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PERSYABATANPEMBAYARAN
Pernbayaran pemesanan pembeliar
Saham da ara rangka penawaran Umum
Terbatas j harus
dibayar penuh (in gaad fundd datam m,ta
uang BLrpiai secara
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Bank NlSp Kantor Jakarta
Jl. cunung Sahari No 38, Jakarta 10720

Fekening: Bight tssue pT Bank NtSp Tbk.
No. Rekening: 020 - 010 - 63493 - 2

wese Bank akan segera drcarrkan pada saat
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7.

BUKTITANDA TEBIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM
Perseroan melalui PT Sirca DatapTo Perdana yang menel ma pengaj!an pemesanan pembe ian
saharn akan menyelahkan kepacla pemesan BuktiTanda Ter ma Pem€sanan Pembel an Saham
yang merupakan bagian dari Sertilikal Bukti HMETD yang lelah dicap dan d tandatangani sebaga
Bukii Tanda Terima Pemesanan Saham lersebut yang merupakan salah sal! bukll pada saat
mengambil surat koleklii saham dan pengembalian uang pemesanan yang tidak terpenuh '

Bukti Tanda Ter ma Pemesanan Pembellan Saham ini bukan merupakan jaminan d penuhinya
pemesanan.

PEMBATALAN PEMESANAN SAHAM
Perseroan berhak untuk membata kan pemesanan saham secara keseluruhan alau sebagian
clengan memperhalikan persyaratan yang beraku. Pembatalan pemesanan saham tersebllt
diantaranya dapat disebabkan oleh:

a

Pors kepemilikan aslng telah mencapa 49% darl seuruh saham Perseroan yang
clicatatkan pacla Bursa Eiek

.
o
a

9.

d

i

l_olah

lndonesia apabila pemesan an telsebut dilakukan oLeh pemoda

aslnq
Pengislan lomulir tidak benar atau tidak engkap;

Pembayaran untuk pemesanan lidak dilerma dengan bak (n good funds) di rekenlng
Pelseroan.
Pembertahuan mengenai pembatalan pemesanan saham akan diumumkan belsamaan
dengan pengumurnan penjatahan atas pesanan tam bahan, yatuianggal 30 Desember 1998'

PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN
Dalam hal lldak terpenuh nya sebagian atau se uluhnya darl pemesanen saham yang lebih besar
dar pada haknya atau da am halterlad pembata an pemesanan saham maka pengemballan uang
cli akukan o eh PT Sirca Datapro Perdana alas nama Perseroan yang akan dllakukan selambal
lambatnva 2 (dua) hari kerja setelah langgal penjatahan, yatu langga 4 Januari 1999. Apabiia
terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah yang akan d kemballkan akan d serlai bunga

dengan mempelhaiikan tingkal jasa giro yang berlaku pada PT Bank BNI Tbk pada langga
pengembalian uang pemesanan, kecual keterlambatan tersebui disebabkan o eh pemesan yang
tidak mengamb I uang pengembal an ses!ai dengan waktu yang te ah ditentukan. Pengembal an
uang clilakukan daiam mata uang Rupiah dengan cara pem ndahbukuan ke rekening pemesan
atau menggunakan cek atas nama pernesan yang dapat d ambi oleh pemesan mLllai tanggal
4 Januaril999 pada PT Sirca Datapro Perdanadal pukul09.00 sampaidengan puku T5.00WlB'

I

Uanq penqembal an hanya dapat diambil dengan rnenunlukkan KTP as i atau bukt lat d ainnya
clan rnenyerahkan BuktiTandaTerima Pemesanan Pembelian Saham. Pemesan tidakdikenakan
biaya bank maupun braya transiel untLrk jumah yang dikembaikan tersebul. Bla pemesan
berha angan unluk mengamb I send r , maka pemesan dapal memberikan kuasa kepada olang
yang ditunjukdengan meLamp rkan surat kuasa bermetelaiBp.2.000, (dua r bu rup ah)dan iotokopi
KTP pemberi dan pener ma kuasa, seda menuniLlkkan KTP asi pemberi dan peneTima krrasa
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10. PENYERAHAN SURAT KOLEKTIF SAHAM

Surat Ko etarlf Saham dapat dlambil pada setlap ha keia (Senin s/d Jumat) antara pukul 09.00
WIB sampai dengan puku T5.00 WIB mulai tanggaL2l Desember 1998 sampai dengan langgal
4 Januari 1999 di:
Biro Administrasi Etek
PT Skca Datapro Perdana

Wisma S rca
Jl. Johar No. 18, Menteng
.iakarta 1 0340
TelP.: (021 ) 3900645/5920, 31 40032
Fax.: (02T ) 3900671, 39006s2
Dengan menunjukkan KTP asllatau tandajatidlri aslilainnya alau Anggaran Dasar (lika berbenluk
Badan Huku m/Lembaga) dan Bukti Tanda Te ma Pemesanan Pem belian Saham. J ka pengambiLan
Surat Kolektif Saham tersebut dikuasakan, maka penerima kuasa harus meLampirkan surat kuasa
bermetera Rp. 2.OOO,- (dua ribu rupiah) dan iotokopi KTP pemberl dan penerima kuasa serta
menunjukkan KTP asll pemberidan penerlma kuasa tersebul.
Penyerahan Surat Kolektif Saham tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikul:

a.

Bagipernesan yang memesan kurang

b.

Bagl pemesan yang memesan Iebih dai hak yang dimiliki, pembayaran uang pemesanan
tambahan harus diterima dengan balk pada rekenjng bankPerseroan (in good funds)selambatlam balnya tanggal 28 Desernber 1998. Sedangkan kelebihan pemesanan saham diatasium ah

da atau sama dengan jumlah hakyang dim ljki, maka
Surat Kolektii Saham akan d serahkan seLambat_ ambatnya 2 (dua) hari keria selelah tanggaL
pendaitaran dan pembayalan uang pemesanan d lerimadengan baikdan nyata pada rekening
Perseroan (in good iunds).

haknya akan diakukan peniatahan secara proporsional berdasarkan HMETD yang telah
dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1998 dan Surat Kolektl Saham hasil pernesanan
pembelian saham tambahan akan diselahkan selambat_lambatnya 2 (dua) harl kerjasetelah
langgalpenjatahan.
11.

ALOKASITERHADAP BUKTI HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN
Jlka saham yang dltawarkan dalam Penawaran Umum Telbatas I inl tidak seluruhnya diam6l
baqlan oleh pemegang Hak Memesan Eiek Terleblh Dahulu maka sisanya akan di alokasikan
kepada pemegang saham ainnya yang melakukan pemesanan ebih dari haknya, sebagaimana
tercantum daLam Serliiikat Buktl Hak Nlemesan EfekTerLebih Dahulu dan FPPS tambahan secara
proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.
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PT Bdnk NISP Tbk

xv.

KETERAIIGAiI TEIITAI{G HAK MEMESAl'I
EFEK TERTEBTH DAHUTU (HMETD)

Saham yanq dtawakan dalam Penawaran Umum Terbatas I in dterbitkan berdasarkan Hak Untuk
Memesan Efek Terleb h Dahulu selanlutnya disebut HMETD" yang dapat diperdagangkan selama
masa peldagangan yang d tentukan dan merupakan sa ah satu persyaratan pembelian saham

1.

YANG BERHAK MENERIMA SERTIFIKAT BUKTI HMETD
Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercalat dalam Daftar Pemegang Saham pada

langga 14 Desember 1998 pukul T6.00 WIB dengan ketentuan balas waktu penermaan
permohonan pendaftaran

2,

d

BAE Perseroan selambal- ambatnya langga g Desember 1998.

PEMEGANG BUKTI HMETD YANG SAH
Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal
14 Desember 1998 puku 1 6.00 W B yang Senil kal Bukti Hl\4 ETD-nya tidak d jual dan/atau pem beli/
pemegang Sertiiikat BukU Hl\,4ETD terakhir yarg namanya tercant!m di da am kolom endosemen
Seriifikal Bukti HN,4ETD sampaidengan tanggalterakhir perdagangan 24 Desember 1998.

3.

PEBDAGANGAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD
Sed f kat Bukti HMETD lni dapat diiua atau diaihkan selama masa perdagangan Sertifikat Bukti
HMETD, mula tanggal 18 Desember 1998 sampa dengan tangga 24 Desember 1998.

Para Pemegang Sediilkat Bukti HMETD yang bermaksud mengalhkan haknya tersebut dapal
m e aksanakannya melaiui atau lanpa Pe ranlara Pedagang Efek yang le rdaflar d Bu rsa Elek Jakarla

sesua dengan peraturan Pasat

4.

l\,4odal

yang berlaku,

BENTUK DARI SERTIFIKAT BUKTIHIITIETD
Dalam Serlif kat Bukti HN4ETD dicantumkan nama dan a amal Pemegang Saham, ium ah saham
yang dimilki jumlah Hl\,4ETD yang dapat d gunakan unluk membe i saham, iumlah saham yang
dibeli,jumlah hargayang harusd bayar,iumlah pemesanan tambahan saham, ko om enclosemen
dan keterangan ain yang diperlukan

5.

PERMOHONAN PEMECAHAN SEBTIFIKAT BUKTI HMETD
Bagl Pernegang Sedii kat Bukli HMETD yang ing n menlualatau mengallhkan sebagian darljumlah
HMETD yang lercanlum dalam Sertifikat Bukli Hl\,4ETD, maka pemegang SerUfikai Bukli HMETD
yang bersangkuian dapat menghubungiBiroAdmrn stras Efek, PT Sirca Datapro Perdana, untuk
mendapatkan pecahan jumlah HMETD yang diinginkan. Pecahan HMETD terkecil adalah 5.000

(ima r bu).
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Bagi pemegang HL4ETD yang akan memecah SBH[rETD dapai
mengajukan permohonan
pemecahan SBH IETD secara tertutis mutai tanggat
t6 Nopember i99g s;niluil"igrn runggut
I Desemoe' 998 hepada pe.seroar me,dl,ri :
Biro Administrasi Efek
pT Sirca Datapro perdana
Wrsma Sirca
Ji. Johar No. 18, t\4enteng
Jakarta 10340
TeIp.: (02 j) 3900645/5920, 3i4OO32
Fax.: (02j) 3900671, 3900652

,

Setiap pemecahan SBHMETD akan dikenakan btaya sebesar Rp.
i.000,_ (seribu rupiah) diiambah
PPN sebesar 10% setiap lembar SBHi\,tETD has I p"r""ri,un y"ng
Jit",b,tkrn-ji,i i,juy", puo"
saal perrnohonan diajukan menjadi bebarr pernesan

6,

NILAI HMETD
NilaiH[,4ETD yangditawa,kan oreh pemegang H]\,4ETDyang
sah akan berbeda-beda dar HNrETD
yang satu dan yang iajnnya, berdasarkan permintaan
din fenawaran dari prau, yrng ua".
Sebagaicontoh, perhitungan njlaj HMETD di bawah ini merupakan
salah saiu cara untuk
nijai HM,n_D le_apifdak menja-in banwa l-asrlpe,r iturSar

m

enghitung

ria, HMgiD yung;:r"ro,"n ,6r;un
,l-i].1-1.'" vang secLrggu,tlya peniaba.an di o"wan i1i cJiharap(an
cl"pjt mp_oer,.an
gam0a'ar umLm Lltuk .uelgn tut q nr,ai HMFTD:
Diasumsikan harga pasar satu

saham

Harga Saham Penawaran Umum Terbatas

I

=
=

Rp. a
Rp. 500,

Penawaran Umum Terbatas I dengan perbandingan i..183

:

j.200

(pemegang 1.183 saham lama mempunyai hak
membeli i.2OO saharn banrl
Harga Teoritis Saham Banr

=

(Bp

ax

1.183)+ (Rp.5oO x i.200)

(1.183

1.200)

= Rp.a-Rp.c

Harga HMETD

7.

+

PENGGUNAAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD
SedilikatBukU HMETD iniadalah untuk m emesan saham yang
clitawarkan oleh perseroan. Sertilikat
Buktr HMETD iniliclak dapal ditukarkan dengan
uang atau apapun pada perseroan, dan Sertilikat
Buhi HMETD :ri r,oa{ daoar o.pe1Ja, opt ta'- da,am be-run foiotoo

8.

PEMBATASAN ATAS PERDAGANGAN SERTIFIKAT BUKTI
HMETD SEHUBUNGAN
DENGAN POBSI KEPEMILIKAN ASING ATAS SAHAM
sesuai dengan undarg_undang Hepubhk rndonesia No.
7 Tahun 1992 Tentanq perbankan dan
P-eraluran Pemerintah Bepubiik tndonesia No. 70 Tahun
rSSz
Urrr'ir"gga
30 Oktober 1992, persentase kepemilikan asing dalam
suatu Bank Uml;
t,dri
""
-eleb,l"i,49"o darise uruhsaha- y"ng tercarar d'"B, sa
neperIl ri<an ast!Q 0a a- pe.se.oa,t telan me.cdpai19".
da, d:mdna ao" petd"qa,lq"r Serlttt"al

f""tr"j fi""i
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Buldi HI\,4ETD yang berasal dari pemegang saham lndonesia kepada pemegang saham asing,
maka akan terdapal kemungkinan Sediflkat Buldi H[,4ETD terseblt tidak dapat dikonversikan
menjadisaham.
Dengan demlkian pemodalasing yang rnerencanakan untuk membeli Sertilikat Bukti HMETD pada
masa perdagangan Sertifikat BUkiiHMETD dianjurkan untukterlebih dahulu memeriksa kepemilikan
saham oleh PemodalAsing kepada PT Sirca Datapro Perdana pada Penawaran L,mum Terbatas
I ini. Pemegang saham asing yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sampai
tangga 1 4 Desern ber 1 998 pukul 1 6.00 wlB yang merupakan tanggal te rakhir Pencatatan dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak akan dijamin memperoleh Haknya.
Apabila persentase kepem illkan saham asingselama periode perdagangan (tanggallS Desember
1998 sampai dengan 24 Desember 1998) belum mencapai49%, maka pene maan pernesanan
saham akan dilakukan dengan cara pemohon pertama dilayanilebih dahulu (first cone lisl seNe)
untLrk memperoleh sisa saham yang masih boleh dimilikioeh pemegang saham asing.

PECAHAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
Dalam hai pemegang saham mempunyai Hak l\,4emesan Efek Terlebih Dahulu dalam bentuk
pecahan Hak l\,,lemesan Efek Terleblh Dahulu tersebut tidak diserahkan kepada pala pemegang
saham. namun akand kumpulkanoleh Petseroandan Perseroan akan mengeluarkan Hakl/lemesan
Efek Terlebih Dahulu dalam benluk bulat dan seanjulnya Hak lvlemesan Efek Terleb h Dahulu
tersebut dijuaLsena hasil penjualan tersebul dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.
10. LAIN-LAIN
Segala biaya yang umbul dalam rangka peraindahan hak (HMETD) menjadi beban Pemegang
HMETD atau calon Pemeqanq HMETD.
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PEI{YEBARLUASAI{ PROSPEI(TUS DAl{
SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAI{
EFEK TERTEBIH DAHUTU (HMETD)

1.

2.

Prospektus bersama dengan Sertifikat Bukli H[,4ETD, Formulir pemesanan pembelian Saham
Tambahan akan disediakan oleh perseroan melalui Biro Administrasi Efek perseroan dan akan
diki mkan kepada para Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar pemegang Saham
Perseroan tanggal 14 Desember 1998 pukul 16.00 WtB. Dan lnfomasi pentingjugatetrh diiktankan
dalam 1 (satu) surat kabar hafian berbahasa lndonesia yang mempunyai peredaran nasional.
Bagiyang belum menerima sampaidengan tanggal

j7

Desember 1999 dapat menghubungt:

Biro Administrasi Efek

PT Sirca Datapro perdana
Jl. Johar No. 18, I\.4enteng
Jakarta 1 0340
Telp.: (021) 3900645/5920, 3140002
Fax.: (021) 3900671, s9006S2

3.

Apabila sampaidengan tanggal 17 Desember1998 pemegang saham perseroan yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal j4 Desember belum menerima atau
mengambil Prospeldus dan Sertirikal BLlkti HIVETD, Formulir pemesanan pembelian Saham
Tambahan dan tidak m enghubungi PT Sirca Datapro perdana, makaseluruh risiko kerugian bukan
menjadi tanggung jawab Biro Administrasi Eiek ataupun perseroan, melainkan merupakan tanggung
jawab para pemegang saham yang bersangkutan.
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PT Rank N.SP Tbk

IlIF(lRMASI TAMBAHAl{

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas

dai

Prospeklus ini atau apabila Pemegang Saham

menginginkan tambahan infolarasi, para Pemegang Saham dipersilahkan menghubungi:
PT BANK NISP TbK.

Kantor Jakarta
Jl. Gunung Sahafi No- 38, Lantai4
Jakarta 1 o72o
Telp.: (021) 6009037-38 ; Fax.: (021) 6006507, 6492264
Teler 41467, 41287 NISPJK lA

Halaman ini sengaja dikosongkan

