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LAPORAN PUBLIC EXPOSE 2021 

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk 

 

I. Tanggal, Waktu dan Tempat Public Expose 

Public Expose diselenggarakan pada: 

Hari/tanggal : Kamis, 9 September 2021 

Waktu : Pukul 14.00 – 15.00 WIB  

Tempat : Public Expose LIVE 2021 

 

II. Manajemen yang Menghadiri Public Expose 

Direksi Perseroan yang hadir dan/atau menyampaikan materi sebagai berikut: 

1. Bapak Sunarso – Direktur Utama 

2. Ibu Viviana Dyah Ayu R.K. – Direktur Keuangan 

3. Bapak Agus Sudiarto – Direktur Manajemen Risiko 

4. Bapak Indra Utoyo – Direktur Digital & Teknologi Informasi 

 

III. Resume Sesi Tanya Jawab 

1. Pertanyaan: 

Bagaimana membedakan market antara BBRI dengan anak usahanya AGRO yang sama-sama 

mempunyai aplikasi digital, baik induk dengan anak perusahaan? (Mu Mu) 

Jawaban: 

BRI tetap fokus pada segmen mikro dan ultra mikro, sehingga akan menggunakan hybrid model 

strategy. Sedangkan BRI Agro fokus pada segmen yang lebih mature tingkat digitalnya (digital 

savvy) dan urban area. Melihat kondisi market yang masih luas, sehingga jika terdapat aplikasi 

digital, baik pada BRI maupun BRI Agro, akan memberikan pilihan yang lebih luas kepada 

masyarakat. 

Pada prinsipnya digitalisasi dilakukan di BRI dan BRI Agro. Digitalisasi di BRI (dhi. sebagai Induk 

Perusahaan) ditekankan pada digitalisasi proses bisnis yang bertujuan efisiensi, sehingga 

diharapkan dapat menurunkan biaya-biaya, khusunya biaya operaisonal. Sedangkan BRI Agro 

sebagai Bank Digital, digitalisasi diarahkan pada create value dari pembentukan bisnis model 

baru. Dengan demikian, BRI melakukan digitalisasi bisnis proses, sedangkan BRI Agro bisnis 

model yang mengikuti bisnis model digital. 

2. Pertanyaan: 

BRI dikabarkan akan melakukan rights issue, apa tujuan rights issue yang dilakukan oleh BRI? 

(Maylandro Diaz Wibowo) 

Jawaban: 

Rights issue ± Rp54,7 Triliun menjadi penyertaan BRI di PT Pegadaian (Persero) dan                         

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagai konsekuensi inbreng Negara Republik 

Indonesia dan maksimal cash proceed yang diterima BRI ± Rp41 Triliun akan dialokasikan 

sebagai modal kerja dalam rangka pengembangan ekosistem ultra mikro (60%-70%) dan 

sisanya pengembangan bisnis mikro dan kecil. 

3. Pertanyaan: 

Apakah ada rencana perubahan model core system teknologi informasi transaksi? Jika ada, 

apakah dicanangkan dalam CAPEX tahun ini dan bagaimana realisasinya? (Toni Wirya) 

http://www.bri.co.id/
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Jawaban: 

Sehubungan dengan bebagai fitur-fitur yang terus dikembangkan dalam rangka inovasi digital, 

BRI telah memiliki dual core banking. Transaksi bank yang di-digitize menggunakan core 

banking yang telah dimiliki. Sedangkan khusus untuk model transaksi harian yang smaller dan 

shorter menggunakan core banking digital. Oleh karena itu, apabila terdapat 

penambahan/perubahan dalam teknologi informasi transaksi, termasuk penambahan lisensi, 

tidak mengabitkan penambahan CAPEX yang signifikan. 

4. Pertanyaan: 

Bagaimana gambaran kinerja BRI pada kuartal III 2021? Mengingat sempat terjadi PPKM ketat, 

dan saat ini dilonggarkan kembali? (Natalia) 

Jawaban: 

Sampai dengan Semester II 2021, kondisi ekonomi Indonesia terlihat optimis dengan 

menurunnya pandemi Covid-19 dan aktivitas ekonomi yang mulai mengeliat, bahkan meningkat, 

yang tercermin dari pertumbuhan GDP. Pada minggu ke-4 Juli 2021, Indonesia terkena second 

wave dari pandemi Covid-19 sehingga diberlakukan PPKM.  

Berdasarkan data BRI Micro & SME Index, terdapat peningkatan aktivitas dan kuantitas 

penjualan, persepsi ekonomi (proyeksi 3 bulan), dan kepercayaan Pengusaha UMKM kepada 

Pemerintah dalam mengelola ekonomi.  Namun demikian, peningkatan dimaksud mulai menurun 

pada minggu ke-4 Juli 2021. Untuk itu, optimisme perlu dijaga agar tidak terus menurun.  

Sehubungan dengan optimisme, pengaruh PPKM pada Juli 2021 tidak setajam dan sedalam 

pengaruh PSBB pertama. Hal tersebut dikarenakan pada PSBB pertama aktivitas ekonomi 

berhenti dan belum terdapat vaksin Covid-19. Sedangkan saat ini, sudah terdapat ketentuan 

mengenai protokol kesehatan dan pemberian vaksin Covid-19, sehingga aktivitas ekonomi tidak 

menurun tajam, namun terukur.  

Selanjutnya, dengan adanya PPKM, strategi dan guidance Perseroan tidak berubah. Kredit 

diprediksi akan tetap tumbuh sebesar 6% - 7% sampai akhir 2021. Terkait kualitas aset, 

outstanding kredit yang direstrukturisasi akibat pandemi Covid-19 terus menurun. Sedangkan 

Non-Performing Loan diprediksi sebesar 3,3% - 3,5% di akhir tahun 2021, sejalan dengan 

strategi soft lending yang konsisten diimplementasikan. Untuk itu, diperlukan pembentukan 

cadangan yang cukup untuk memitigasi risiko adanya pemburukan kredit. 

5. Pertanyaan: 

a. Bagaimana mensinergikan budaya kerja antara BRI, PT Pegadaian (Persero), dan                         

PT Permodalan Nasional Madani (Persero)?  

b. BRI merupakan spesialis mikro kreditur, namun juga kreditur bagi korporasi, adakah kiat 

untuk meningkatkan kredit untuk mikro dan menurunkan kredit untuk korporasi? (Adimas 

Adrian Abimanyu) 

Jawaban: 

Culture di korporasi tidak statis seperti social culture. Corporate culture merupakan bagian dari 

strategi perusahaan. Corporate culture mengikuti corporate strategy. Saat ini, seluruh BUMN 

memiliki core values yang sama, yang disebut AKHLAK. Core values dimaksud diterjemahkan 

dalam perilaku spesifik yang berbeda sesuai dengan bidangnya. Untuk itu, yang membedakan 

BRI, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) adalah perilaku 

spesifiknya. 

BRI adalah bank UMKM, lebih spesifik lagi BRI merupakan bank mikro. ‘DNA’ BRI cocok untuk 

segmen mikro. Namun demikian, BRI tetap menggarap segmen korporasi dengan komposisi 

yang terjaga maksimal sebesar 20% sampai tahun tertentu. Sedangkan komposisi UMKM 
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minimal sebesar 80%. Pembentukan Ekosistem Ultra Mikro untuk memastikan sumber 

pertumbuhan ekonomi baru berasal dari ‘smaller’ (go smaller). Untuk melengkapi BRI sebagai 

bank UMKM, pada segmen menengah dibentuk SME Center (SMEC) di wilayah-wilayah yang 

menjembatani ultra mikro, mikro, kecil dan medium yang naik kelas. Demikian strategi 

menumbuhkembangkan mikro dan menahan untuk berambisi secara agresif di korporasi. 

6. Pertanyaan: 

Bagaimana cara BRI mengatasi kegagalan restrukturisasi nasabah di saat PPKM seperti ini? (Lina 

Astuti) 

Jawaban: 

BRI optimis kondisi akan tetap membaik seperti Triwulan 2 tahun 2021. Namun demikian, 

dengan adanya PPKM perlu diantisipasi risiko yang mungkin terjadi. Sehubungan dengan 

restrukturisasi, diharapkan restrukturisasi bisa sustain, sehingga nasabah bisa memenuhi 

kewajibannya. Namun apabila nasabah tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka                  

(1) dilakukan restrukturisasi ulang apabila usaha masih berjalan dan masih terdapat cash flow 

(hanya masalah pemenuhan likuiditas jangka pendek) atau (2) penyelesaian kredit. Untuk itu, 

diperlukan monitoring secara ketat terhadap nasabah dan early detection terhadap nasabah 

yang dilakukan restrukturisasi dan mengalami kesulitan kembali.  

Dengan diberlakukannya relaksasi OJK sesuai POJK 11/2020 yang diperpanjang dengan POJK 

48/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercylical Penyebaran 

Corona Virus Disease 2019, cukup membantu BRI dalam menetapkan startegi penanganan 

kredit bermasalah. Selanjutnya, BRI melaksanakan strategi soft lending agar tidak terus-

menerus bergantung pada relaksasi OJK. 

 

 

IV. Dokumentasi Public Expose 
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