
Laporan Tahunan 2005

Melayani dengan hati, menuju yang terbaik





history of bank mandiri �

daftar isi
2 Warisan tak ternilai 

3 Penghargaan 

4 ringkasan Laporan keuangan 

6 sambutan komisaris Utama

12 sambutan direktur Utama

27 struktur organisasi

28 finance & strategy

46 Good Corporate Governance

53 Laporan komite audit

54 Laporan komite nominasi & remunerasi

55 Laporan komite GCG

56 Corporate banking

61 Commercial banking

65 small business & micro banking

68 Consumer banking

73 treasury & international

78 Produk & Jasa

82 manajemen risiko

91 Jaringan distribusi

94 human Capital

98 teknologi informasi

100 tanggung Jawab sosial

102 informasi Pemegang saham

106 manajemen

108 daftar Jaringan kantor

Cd Laporan keuangan konsolidasian dengan 

Cd Laporan auditor independen

Melayani dengan hati
Menuju yang terbaik
Profil Bank Mandiri Bank Mandiri merupakan bank terbesar di Indonesia dalam jumlah aktiva, kredit dan dana pihak ketiga. Total aktiva 
per 31 Desember 2005 sebesar Rp254,3 triliun (USD25,9 miliar) dengan pangsa pasar sebesar 18,0% dari total aktiva perbankan di Indonesia. 
Jumlah dana pihak ketiga Bank Mandiri sebesar Rp199,0 triliun atau sama dengan 17,6% dari total dana pihak ketiga secara nasional, dimana 
jumlah tabungan merupakan 16,0% dari total tabungan secara nasional. Begitu pula dengan pangsa pasar deposito berjangka sebesar 19,1% dari 
total deposito berjangka di Indonesia. Selama tahun 2005, pertumbuhan dana pihak ketiga kami sebesar 5,8%, sementara pertumbuhan kredit 
sebesar 13,3%. Bank Mandiri memiliki struktur permodalan yang kokoh dengan Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio-CAR) sebesar 23,7% 
pada akhir tahun 2005, jauh di atas ketentuan minimum Bank Indonesia sebesar 8%.

Visi Kami  Bank Terpercaya Pilihan Anda

Misi Kami • Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar • Mengembangkan sumber daya yang profesional • Memberikan keuntungan 
maksimal kepada stakeholder • Melaksanakan manajemen terbuka • Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan
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Bank Mandiri berdiri pada tanggal 
2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program 
restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan 
oleh Pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 
1999, empat bank milik Pemerintah yaitu 
Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, 
Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank 
Pembangunan Indonesia, bergabung menjadi 
Bank Mandiri. Keempat Bank tersebut telah 
turut membentuk riwayat perkembangan 
perbankan di Indonesia dimana sejarahnya 
berawal pada lebih dari 140 tahun yang lalu. 

Bank Dagang Negara merupakan salah 
satu bank tertua di Indonesia, pertama 
kali dibentuk dengan nama Nederlandsch 
Indische Escompto Maatschappij di Batavia 
(Jakarta) pada tahun 1857. Pada tahun 1949 
namanya berubah menjadi Escomptobank 
NV, dimana selanjutnya pada tahun 1960 
dinasionalisasikan serta berubah nama 
menjadi Bank Dagang Negara, sebuah bank 
Pemerintah yang membiayai sektor industri 
dan pertambangan. 

Proses panjang pendirian Bank Bumi Daya 
bermula dari nasionalisasi sebuah perusahaan 
Belanda De Nationale Handelsbank NV, 
menjadi Bank Umum Negara pada tahun 
1959. Pada tahun 1964, Chartered Bank 
(sebelumnya adalah bank milik Inggris) juga 
dinasionalisasi, dan Bank Umum Negara 
diberi hak untuk melanjutkan operasi bank 
tersebut. Pada tahun 1965, Bank Umum 
Negara digabungkan ke dalam Bank Negara 
Indonesia dan berganti nama menjadi Bank 
Negara Indonesia Unit IV. Kemudian pada 
tahun 1968, Bank Negara Indonesia Unit IV 
beralih menjadi Bank Bumi Daya. 

Sejarah Bank Ekspor Impor Indonesia 
berawal dari perusahaan dagang Belanda 
N.V.Nederlansche Handels Maatschappij 
yang didirikan pada tahun 1824 dan 
mengembangkan kegiatannya di sektor 
perbankan pada tahun 1870. Pada tahun 
1960 pemerintah Indonesia menasionalisasi 
perusahaan ini, dan selanjutnya pada tahun 
1965 perusahaan ini digabung dengan Bank 
Negara Indonesia menjadi Bank Negara 
Indonesia Unit II. Pada tahun 1968 Bank 
Negara Indonesia Unit II dipecah menjadi 
dua unit, salah satunya adalah Bank Negara 
Indonesia Unit II Divisi Expor-Impor, 

yang akhirnya menjadi Bank Exim, bank 
pemerintah yang membiayai kegiatan ekspor 
dan impor. 

Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) 
berawal dari Bank Industri Negara (BIN), 
sebuah bank industri yang didirikan pada 
tahun 1951 dengan misi untuk mendukung 
pengembangan sektor-sektor ekonomi 
tertentu, khususnya perkebunan, industri dan 
pertambangan. Pada tahun 1960, Bapindo 
dibentuk sebagai bank milik negara dan BIN 
kemudian digabung dengan bank Bapindo. 
Pada tahun 1970, Bapindo ditugaskan untuk 
membantu pembangunan nasional melalui 
pembiayaan jangka menengah dan jangka 
panjang pada sektor manufaktur, transportasi 
dan pariwisata. 

Kini, Bank Mandiri menjadi penerus suatu 
tradisi layanan jasa perbankan dan keuangan 
yang telah berpengalaman selama lebih dari 
140 tahun. Masing-masing dari empat bank 
bergabung telah memainkan peranan yang 
penting dalam pembangunan ekonomi.

konsoLidasi dan inteGrasi
Setelah selesainya proses merger, Bank 
Mandiri kemudian memulai proses 
konsolidasi. Di antaranya kami menutup 194 
kantor cabang yang saling tumpang tindih 
dan mengurangi jumlah pegawai dari 26.000 
menjadi 17.620. Selanjutnya diikuti dengan 
peluncuran single brand di seluruh jaringan 
melalui iklan dan promosi.
Salah satu pencapaian penting adalah 
penggantian secara menyeluruh platform 
teknologi kami. Kami mewarisi sembilan 
sistem perbankan dari keempat legacy bank. 
Setelah investasi awal untuk konsolidasi 
sistem yang berbeda tersebut, kami mulai 
melaksanakan program penggantian platform 
yang berlangsung selama tiga tahun dengan 
investasi USD200 juta, di mana program 
pengganti tersebut difokuskan untuk kegiatan 
consumer banking. Pada saat ini infrastruktur 
teknologi informasi kami sudah mampu 
memfasilitasi straight-through processing dan 
interface yang seragam untuk nasabah.

Nasabah corporate kami merupakan penggerak 
utama perekonomian Indonesia. Berdasarkan 
sektor usaha, nasabah kami bergerak di 
bidang usaha yang sangat beragam khususnya 

makanan dan minuman, pertanian, 
konstruksi, kimia dan tekstil. Persetujuan 
kredit dan pengawasan dilaksanakan dengan 
prinsip ‘four eyes,’ di mana persetujuan kredit 
dipisahkan dari kegiatan pemasaran dan unit 
business kami. Bank Mandiri juga berhasil 
mencetak kemajuan yang signifikan dalam 
melayani Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 
dan nasabah ritel. Pada bulan Desember 
1999, jumlah kredit kepada nasabah 
corporate sebesar 87% dari total kredit. Pada 
31 Desember 2005, jumlah kredit kepada 
nasabah corporate mencakup 44,6% dari total 
kredit, porsi kredit kepada nasabah UKM 
dan mikro sebesar 43,9%, sedangkan kredit 
kepada nasabah consumer sebesar 11,5%.

Sejak didirikan, Bank Mandiri terus bertekad 
untuk membentuk tim manajemen yang 
handal dan professional serta bekerja 
berdasarkan prinsip-prinsip corporate 
governance, pengawasan dan kepatuhan 
yang sesuai standar internasional. Bank 
Mandiri disupervisi oleh Komisaris yang 
terdiri dari orang-orang yang menonjol di 
komunitas keuangan yang ditunjuk oleh 
Menteri Keuangan. Tingkatan tertinggi dari 
manajemen eksekutif adalah Direksi, yang 
diketuai oleh Direktur Utama. Direksi kami 
terdiri dari para bankir yang berasal dari 
legacy bank dan juga direksi independen. 
Selain itu, Bank Mandiri membentuk 
Compliance Group, Internal Audit dan Corporate 
Secretary, dan juga dari waktu ke waktu 
secara teratur diperiksa oleh Bank Indonesia 
dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta 
diaudit oleh Auditor Independen.

Pada saat ini, berkat kerja keras lebih dari 
21.000 karyawan yang tersebar di 909 kantor 
cabang dan didukung oleh anak perusahaan 
yang bergerak di bidang investment banking, 
perbankan syariah serta bancassurance, Bank 
Mandiri menyediakan solusi keuangan yang 
menyeluruh bagi perusahaan swasta maupun 
milik Negara, komersil, usaha kecil dan mikro 
serta nasabah consumer.

Warisan tak ternilai
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Penghargaan

1999
Bank Mandiri didirikan pada tanggal 
2 Oktober 1998. Selanjutnya Bank Bumi 
Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor 
Impor Indonesia dan Bank Pembangunan 
Indonesia secara legal bergabung ke Bank 
Mandiri pada tanggal 31 Juli 1999. Pada 
tahun 1999, Pemerintah menambah 
penyertaan modal kepada Bank Mandiri 
melalui penerbitan Obligasi Rekapitalisasi 
Pemerintah sebesar Rp178 triliun.

2003
Pada tanggal 14 Juli 2003, Pemerintah 
Republik Indonesia melakukan divestasi 
sebesar 20% atas kepemilikan saham di 
Bank Mandiri melalui penawaran umum 
perdana (IPO). Pada bulan April, Bank 
Mandiri menerbitkan Medium Term Notes 
(MTN) sebesar USD300 juta, berjangka 
waktu 5 tahun yang dicatatkan di Bursa 
Efek Singapura. Pada bulan Agustus, Bank 
Mandiri menyelesaikan implementasi eMAS 
(Enterprise Mandiri Advance System), yang 
merupakan sistem core banking baru.

2004
Pada tanggal 11 Maret 2004, Pemerintah 
Republik Indonesia melakukan divestasi 
lanjutan atas 10% kepemilikan di Bank 
Mandiri. Pada akhir tahun 2004, untuk 
pertama kalinya Bank Mandiri mencapai 
komposisi kredit segmen corporate dan 
non corporate yang berimbang. Hal ini 
merupakan landasan bagi tahap transformasi 
berikutnya menjadi Regional Champion Bank.

majalah/institusi penghargaan majalah/institusi penghargaan

Asia Money 2005 FX Poll for 
Indonesia–Corporate
• Best for innovative FX products and 

structured ideas 2005
• Best FX prime booking services for 

Asian Clients
• Best for currency strategy
• Best post-trade services, including  

back-office

Asia Money 2005 FX Poll for 
Indonesia–Financial Institutions
• Best domestic providers of FX services
• Best corporate cash management 

outsourcing capabilities

Award of Achievement in Highest Increase in 
Number of Activated Locations 

SWA & MARS •  Mandiri Visa Card mendapatkan 
penghargaan sebagai ‘The best loyalty 
program in 2005’ 

• Peringkat pertama kepuasaan 
pelanggan di industri jasa untuk  
bidang Priority Banking

Posisi ATM Bank Mandiri berada 
diperingkat kedua ICSA (Indonesia 
Customer Satisfaction Award)

Best Investor Relations—2nd

The Best Performance Bank Tahun 2005 
untuk kategori layanan mobile/SMS 
Banking dengan jumlah user terbanyak 
dan fitur terlengkap

Linkage Program Award

The Best Online Banking Tahun 2005 untuk 
layanan Internet Banking 

Milestones



rinGkasan LaPoran keUanGan�

ringkasan Laporan keuangan

2001 2002 2003 2004 2005 2005

Rpmiliar
Diaudit

Rpmiliar
Diaudit

Rpmiliar
Diaudit

Rpmiliar
Diaudit

Rpmiliar
Diaudit

USDjuta

laba rugi

Pendapatan Bunga Bersih 7.109  6.862 8.007 9.534 8.754 890

Pendapatan Selain Bunga [1] 1.456  3.633 3.746 4.047 2.690 274

Pendapatan Operasional [2] 8.565 10.495 11.753 13.581 11.444 1.164

Beban Overhead [3] 3.417  3.626 3.915 5.391 6.268 638

Beban Penyisihan/(Pembalikan) Penghapusan Aktiva Produktif dan 
Komitmen & Kontinjensi

4.791  1.226 538 333 4.445 452

Beban Penyisihan/(Pembalikan) Penghapusan Lainnya (2.334) 231 (321) (309) (1.057) (108)

Laba (Rugi) Sebelum Taksiran Pajak Penghasilan dan Hak Minoritas 3.850 5.811 7.032 7.525 1.233 125

Laba (Rugi) Bersih 2.746 3.586 4.586 5.256 603 61

neraca

Jumlah Aktiva 262.291 250.395 249.436 248.156 263.383 26.794

Aktiva Produktif—Bruto 246.550 237.668 230.170 225.156 244.147 24.837

Aktiva Produktif—Neto 236.408 226.433 218.807 214.214 229.059 23.302

Kredit yang diberikan  48.339  65.417 75.943 94.403 106.853 10.870

Penyisihan Penghapusan Kredit [4]  (6.100)  (9.071) (9.100) (8.636) (11.983) (1.219)

Jumlah Dana Pihak Ketiga 190.446 184.114 178.811 175.838 206.289 20.986

Jumlah Kewajiban 251.511 235.957 229.037 223.218 240.169 24.432

Jumlah Ekuitas  10.777  14.435 20.395 24.935 23.215 2.362

rasio-rasio Keuangan

Imbal Hasil Rata-rata Aktiva (ROA)—Sebelum Pajak [5] 1,5%  2,3%  2,8%  3,1% 0,5%

Imbal Hasil Rata-rata Ekuitas (ROE)—Setelah Pajak [6] 21,5% 26,2% 23,6% 22,8% 2,5%

Marjin Pendapatan Bunga Bersih  3,0%  2,9% 3,4% 4,4% 4,0%

Rasio Pendapatan Selain Bunga terhadap Pendapatan Operasional 17,0% 34,6% 31,9% 30,3% 23,5%

Rasio Beban Overhead terhadap Pendapatan Operasional [7] 39,9% 42,8% 40,4% 45,2% 54,8%

Rasio Beban Overhead terhadap Jumlah Aktiva  1,3%  1,4% 1,6% 2,2% 2,4%

Rasio Kredit Bermasalah (Non Performing Loan/NPL)—Bruto 9,7% 7,3% 8,6% 7,1% 25,3%

Rasio Kredit Bermasalah (Non Performing Loan/NPL)—Neto 2,7% 1,6% 1,8% 1,6% 15,3%

Penyisihan Penghapusan Kredit terhadap Kredit Bermasalah  
(Non Performing Loan/NPL)

129,5% 190,4% 139,1% 128,8% 44,4%

Rasio Kredit terhadap Dana Pihak Ketiga–Non Bank 25,3% 35,5% 42,5% 53,7% 51,8%

Rasio Kecukupan Modal Inti (Tier 1 Capital Ratio ) [8] 15,2% 15,2% 19,4% 18,6% 18,0%

Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) [8] 26,4% 23,4% 27,7% 25,3% 23,7%
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inforMasi taMBaHan 

[1]  Termasuk keuntungan dari kenaikan nilai 
dan penjualan surat-surat berharga dan 
Obligasi Pemerintah.

[2]  Pendapatan bunga bersih + Pendapatan 
selain bunga.

[3]  Beban umum dan administrasi + Beban gaji & 
tunjangan pegawai.

[4]  Termasuk pendapatan yang ditangguhkan atas 
kredit yang dibeli dari BPPN.

[5]  Laba sebelum taksiran pajak penghasilan 
dan hak minoritas dibagi dengan rata-rata 
saldo triwulanan jumlah aktiva pada tahun 
yang bersangkutan.

[6]  Laba bersih dibagi rata-rata saldo triwulanan 
jumlah ekuitas pada tahun yang bersangkutan.

[7]  Beban overhead dibagi Pendapatan operasional 
tidak termasuk keuntungan dari kenaikan 
nilai dan penjualan surat-surat berharga dan 
Obligasi Pemerintah.

[8]  Perhitungan rasio kecukupan modal inti (Tier I 
Capital Ratio) dan rasio kecukupan modal (CAR) 
berdasarkan angka bank saja.

[9]  Ikhtisar keuangan tahun 2005, 2004, 2003, 
2002 dan 2001 diatas, diambil dan/atau 
dihitung dari laporan keuangan konsolidasian 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan Anak-Anak 
Perusahaan per tanggal dan untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, 
31 Desember 2004, periode delapan bulan 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2003, periode empat bulan yang berakhir 

pada tanggal 30 April 2003 (setelah kuasi 
reorganisasi) dan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2002 yang telah diaudit 
oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Sarwoko 
& Sandjaja, anggota Ernst & Young Global, 
dan tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2001 (disajikan kembali) yang 
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 
Hanadi, Sarwoko & Sandjaja, anggota Ernst & 
Young Global, oleh sebab itu bukan merupakan 
penyajian yang lengkap. Untuk tujuan 
perbandingan, beberapa informasi keuangan 
untuk tahun 2001, 2002, 2003 dan 2004 telah 
direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian 
informasi keuangan tahun 2005.

Catatan 

jumlah pegawai

 01 02 03 04 05

jumlah kantor cabang jumlah atm

 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05

jumlah atm - link nilai tukar rp/usDper 31 desember 

 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05

 17.204

17.735

18.397

19.693

21.192

635

687

730

789

909

1.184

1.559

2.022

2.470

2.560

3.160

4.000

4.716

5.537

6.025  10.400

8.950

8.425

9.285

9.830

suku bunga sbi 1 bulan per 31 desember

 01 02 03 04 05

17,62%

12,93%

8,31%

7,43%

12,75%
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sambutan komisaris Utama

Kepada para Stakeholder, Pemegang saham 

serta masyarakat,

Atas nama Komisaris yang baru mulai 

bertugas pada bulan Mei 2005, saya 

menyampaikan laporan ini kepada para 

konstituen kami.

Pengangkatan kami, sejalan dengan 

perubahan besar yang terjadi di jajaran 

Direksi dan Manajemen Senior lainnya, 

menunjukan adanya proses transformasi yang 

penting yang telah mulai dijalankan Bank 

Mandiri pada tahun yang lampau.

 

Katalisator dari transformasi ini adalah 

adanya kesadaran bahwa aspirasi Bank 

Mandiri untuk menjadi pelaku utama (leading 

driver) dari konsolidasi industri perbankan 

serta menjadi Regional Champion Bank masih 

dipengaruhi oleh sejarah masa lalu yang 

sangat penting di dalam berbagai bidang 

mulai dari corporate governance, manajemen 

resiko hingga kualitas aset. Permasalahan 

yang masih harus kami selesaikan telah 

dipaparkan secara lengkap pada tahun 

2005 melalui penerapan peraturan Bank 

Indonesia yang berwawasan jauh ke depan, 

demikian juga oleh pemeriksaan dari badan-

badan lainnya yang mengawasi kegiatan 

Bank Mandiri.

 

Direktur Utama kami yang baru, Agus 

Martowardojo, akan memberi banyak 

kesempatan untuk menyampaikan paparan 

mengenai beberapa pengaruh spesifik 

atas hal-hal tersebut terhadap kegiatan 

operasional bank dan kinerjanya. Dalam 

beberapa halaman ini, saya ingin mengulas 

tentang penilaian kami terhadap peran 

pembinaan penting yang harus dilakukan 

Komisaris untuk memenuhi tanggung jawab 

penata-layanan serta mendorong Direksi 

dan seluruh pegawai untuk dengan yakin 

melaksanakan strategi jangka panjangnya.

Komitmen kami saat ini bagi perwujudan 

shareholder value yang berkesinambungan 

mendasari strategi jangka panjang ini, dan 

diarahkan terutama melalui pembinaan 

corporate governance yang baik. Bank 

Mandiri ingin diakui sebagai pelopor 

dalam hal ketaatan (governance) baik dari 

segi struktural maupun kebijakan, melalui 

sosialisasi etika dan budaya governance yang 

baik. Arsitektur Perbankan Indonesia yang 

ditetapkan Bank Indonesia yang mengatur 

tujuan pengembangan industri perbankan 

jangka panjang, secara tegas mengharuskan 

praktek corporate governance yang semakin 

baik pada bank-bank nasional sebagai 

prasyarat konsolidasi industri perbankan 

yang direncanakan.

Tugas utama Komisaris yang saat ini berjalan 

adalah meningkatkan efektivitas penerapan 

prinsip good corporate governance. Dalam 

jangka panjang tanggung jawab kami terbagi 

ke dalam tiga kategori penting: pengawasan 

kebijakan dan penata-layanan, pengawasan 

manajemen strategi dan risiko serta 

peningkatan kualitas manajemen.

Kami akan mulai dengan menyoroti visi 

dari Komisaris yaitu menjalankan langkah 

yang proaktif dalam melaksanakan fungsi-

fungsi dan peran kami di dalam pengawasan 

kebijakan bank. Tiga misi utama kami adalah 

memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG 

diterapkan secara holistik, manajemen risiko 

dijalankan secara efektif dan efisien serta 

pengembangan sistem sumber daya manusia 

yang menunjang terciptanya lingkungan 

kerja yang kondusif dalam pengembangan 

profesionalisme, baik untuk kepentingan 

individu maupun perusahaan

Untuk membantu kami menunaikan misi ini, 

kami telah menambah jajaran Komite kami 

dengan membentuk Komite GCG disamping 

Komite Kebijakan Risiko dan Komite 

Nominasi dan Remunerasi yang dibentuk 

pada tahun 2003 serta Komite Audit yang 

telah lama ada. Laporan tentang komite-

komite tersebut yang aktif selama tahun 

2005 dapat dijumpai pada bagian Corporate 

Governance selanjutnya.

Amanat kami sebagai pengawas kebijakan 

dan penata-layanan mencakup peranan kami 

“Kami berkomitmen 
untuk mewujudkan 
shareholder value yang 
berkesinambungan 
berdasarkan strategi jangka 
panjang yang didukung 
oleh pembinaan corporate 
governance.” — edWin 

GerUnGan Komisaris Utama
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dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip 

GCG. Tanggung jawab kami juga meluas 

untuk memastikan perusahaan dikelola 

sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan 

bahwa manajemen telah merumuskan, men-

sosialisasikan dan melaksanakan standard 

operating procedures yang sesuai untuk 

menjamin kepatuhan (compliance) secara 

keseluruhan. Kami juga memantau ke-

efektif-an sistem pengawasan intern dalam 

menekan fraud.

Pengawasan kami terhadap strategi bank 

dilakukan terhadap penyusunan rencana 

pengembangan bisnis beserta aliansi 

strategisnya dan demikian pula terhadap 

program-program yang dijalankan untuk 

mencapai efisiensi operasional. Kami 

menyelesaikan siklus tersebut dengan 

memonitor kinerja manajemen terhadap 

rencana-rencana tadi. Kami juga berupaya 

untuk memastikan bahwa manajemen risiko 

Bank Mandiri diterapkan dengan efektif 

dan efisien melalui penilaian terhadap risiko 

kredit, risiko pasar dan risiko operasional 

yang dilakukan secara periodik

Sepanjang tahun ini, Komite Kebijakan Risiko 

melakukan review atas Laporan Triwulanan 

Bank Mandiri kepada Bank Indonesia 

mengenai profil risiko Bank Mandiri, termasuk 

evaluasi atas delapan kategori risiko yaitu 

risiko pasar, risiko likuiditas, risiko kredit, 

risiko operasional, risiko hukum, risiko 

reputasi, risiko strategi dan risiko kepatuhan. 

Kami juga melaksanakan review mendalam 

atas transaksi treasury Bank Mandiri, dengan 

menitikberatkan pada transaksi derivatif.

Komisaris melaksanakan peran utamanya 

dalam penyusunan tim manajemen yang 

kompeten dan cakap melalui Komite 

Nominasi dan Remunerasi. Komite ini 

bertanggung jawab atas seleksi  

pemilihan kandidat untuk posisi setara 

Direktur, dan melaksanakan uji fit & proper 

terhadap seluruh calon yang direkomendasi 

oleh pemegang saham berdasarkan 

kebutuhan organisasi dan keahlian  

masing-masing kandidat.

Kami juga telah mengambil langkah-

langkah awal dalam penyusunan Pay for 

Performance yang baku bagi Direksi dengan 

memperhitungkan kewenangan tugas 

dan tanggung jawab secara individu. 

Implementasi dari sistem seperti itu 

mengharuskan adanya perubahan dalam 

Anggaran Dasar Perusahaan, tetapi kami 

yakin hal ini merupakan salah satu aspek 

penting untuk memotivasi kinerja.

Atas nama Komisaris, saya ingin memberi 

penghargaan terhadap usaha yang luar biasa 

yang diberikan oleh seluruh karyawan Bank 

Mandiri untuk meningkatkan mutu pelayanan 

kami, memperbaiki tata kelola kami dan 

untuk bertahan melalui masa transisi 

yang sulit selama tahun 2005. Saya juga 

mengucapkan terima kasih kepada seluruh 

stakeholder Bank Mandiri atas usahanya 

yang tanpa lelah dan dukungan mereka 

sepanjang tahun ini, atas segala kritiknya 

yang membangun dan atas kesabarannya. 

Kami sangat antusias untuk bekerja sama 

dengan Direksi, Manajemen Senior dan 

seluruh karyawan pada bulan-bulan dan 

tahun-tahun mendatang dalam rangka 

mengeksplorasi potensi-potensi yang dimiliki 

oleh seluruh sumber daya Bank Mandiri. 

Saya berharap untuk dapat memberikan 

laporan pertanggung-jawaban atas kemajuan-

kemajuan yang kami capai di tahun 

yang mendatang.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Edwin Gerungan
Komisaris Utama
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edWin GerUnGan
Komisaris Utama

Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh 

gelar sarjana dari Principia College, Illinois 

tahun 1969 dan bergabung dengan Citibank 

N.A. tahun 1972. Puncak karier beliau 

selama 25 tahun di Citibank pada saat 

menduduki posisi jabatan Head of Treasury 

and Financial Markets.

Bergabung dengan Atlantic Richfield tahun 

1997, sebagai Senior Advisor yang bertanggung 

jawab atas ARCO Leadership Training.

Tahun 1999, beliau kembali berkarier di 

dunia perbankan dan bergabung dengan 

Bank Mandiri menduduki posisi Executive Vice 

President–Treasury & International.

Tahun 2000 sampai tahun 2001, beliau 

bekerja sebagai Kepala BPPN yang 

membawahkan bidang restrukturisasi 

perusahaan, perbankan dan program 

penjaminan serta asset disposals.

Tahun 2002 beliau ditunjuk menjadi Komisaris 

Bank Central Asia. Beliau juga menjabat 

sebagai Komisaris Bank Danamon pada kurun 

waktu September 2003 sampai dengan Mei 

2005. Pada bulan Mei 2005, beliau ditunjuk 

menjadi Komisaris Utama Bank Mandiri.

 

mUChayat 
Wakil Komisaris Utama

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik 

Kimia dari Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember, Surabaya tahun 1978 dan 

memperoleh gelar Master tahun 1983, 

Certificate Industrial Management dari 

Institut National Polytechnique de Lorraine 

(INPL) di Nancy, Perancis tahun 1984.

Beliau memulai karier sebagai Pengajar (Dosen) 

di Fakultas Teknik Kimia Institut Teknologi 

Sepuluh Nopember, Surabaya tahun 1979. 

Tahun 1982, beliau ditunjuk sebagai Wakil 

Ketua Jurusan Fakultas Teknik Kimia sampai 

dengan tahun 1984. 

Dari tahun 1990 sampai tahun 1996, beliau 

menjabat Komisaris Utama PT Surabaya Artha 

Selaras Securitas di Surabaya. Tahun 1996 

beliau menduduki posisi Komisaris PT IEF 

Consultan, kemudian menjadi Koordinator 

Pencatatan Efek (Listing Committee) Bursa Efek 

Surabaya (BES). 

Tahun 1998 sampai tahun 1999, beliau 

menjabat sebagai anggota Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI). Tahun 

2001, beliau terpilih sebagai Wakil Ketua 

KPKPN selama tiga tahun.

 komisaris
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 Komisaris

1. edwin Gerungan
 komisaris Utama

2. Muchayat 
 Wakil komisaris Utama 

3. soedarjono 
 komisaris

4. richard Claproth 
 komisaris

5. Gunarni soeworo
 komisaris independen

6. Pradjoto
 komisaris independen

7. Yap tjay soen
 komisaris independen

Beliau menduduki posisi sebagai Komisaris 

Utama Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 

tahun 2003, dan pada bulan Mei 2005 beliau 

ditunjuk menjadi Komisaris Bank Mandiri.

Jabatan profesional lainnya meliputi Wakil 

Ketua KADIN tahun 2004 dan Ketua Ikatan 

Konsultan nasional Indonesia dari tahun 1997 

sampai dengan tahun 2002.

soedarJono 
Komisaris

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi 

Jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia 

tahun 1965 dan memulai karier sebagai 

Akuntan di kantor Akuntan Negara 

Yogyakarta tahun 1966.

Tahun 1972, beliau menjadi Kepala Kantor 

Akuntan Negara Jember, dan pada tahun 1979 

menjadi Kepala Sub Direktorat Perencanaan 

dan Analis di Direktorat Jenderal Pengawasan 

Keuangan Negara (DDPKN). 

Beliau tetap berkarier di Kantor Akuntan 

Negara setelah berganti nama menjadi Badan 

Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP), 

dan menjadi Deputi Kepala pada tahun 1991 

dan menjadi Kepala BPKP pada tahun 1993 

dimana beliau menjabat selama enam tahun. 

Beliau juga Kepala Bapeksta untuk Fasilitas 

Ekspor di Departemen Keuangan dari tahun 

1991 sampai tahun 1993.

Tahun 1998 sampai 2003, beliau menjabat 

sebagai Komisaris Bank Mandiri, juga 

menjabat Ketua Komite Audit. Beliau 

menjabat Komisaris Utama Bank Danamon 

dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2002, 

juga menjabat Ketua Tim Pengawas Bank 

International Indonesia dari tahun 2002 

sampai tahun 2003.

7 4 6
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Beliau menjabat Komisaris Utama 

PT Danareksa (Persero) sejak tahun 2004, 

dan ditunjuk kembali menjadi Komisaris Bank 

Mandiri pada bulan Mei 2005.

Beliau juga memegang jabatan profesional 

lainnya termasuk sebagai Ketua Ikatan 

Akuntan Indonesia dari tahun 1994 sampai 

dengan tahun 1998.

riChard CLaProth 
Komisaris

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Geologi 

dari Institut Teknologi Bandung tahun 

1981, memperoleh gelar Master di bidang 

Geothermal Science dari International 

Institute of Geothermal Research tahun 

1982 dan gelar Doktor dari Universitas 

Wollongong, Australia tahun 1988.

Beliau memulai karier sebagai Kepala Seksi di 

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral 

tahun 1989, dan dipromosikan sebagai Kepala 

Bagian pada tahun 1991. Beliau ditunjuk 

menjadi Kepala Biro di Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 

tahun 1993 dimana beliau berkarier selama 

lima tahun.

Tahun 1998, beliau ditunjuk menjadi 

Asisten Menteri Koordinator Bidang Ekuin 

dan kemudian menjadi Deputi Menteri 

Koordinator Bidang Ekuin dari tahun 1999 

sampai tahun 2001.

Sekembalinya beliau dari Amerika Serikat 

sebagai Visiting Professor di Brandeis 

University, menjabat sebagai Sekretaris 

Kementerian BUMN dari tahun 2004 sampai 

tahun 2005, dan pada tahun 2005 beliau 

ditunjuk sebagai Komisaris di Bank Mandiri.

Beliau beberapa kali menerima penghargaan 

dari Pemerintah Indonesia termasuk 

diantaranya Satya Lencana Karya Satya 10 

Tahun pada tahun 1993, Satya Lencana Wira 

Karya pada tahun 1996 dan Bintang Jasa 

Pratama pada tahun 1998.

GUnarni soeWoro 
Komisaris independen

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi 

dari Universitas Padjadjaran, Bandung tahun 

1968 dan bergabung dengan PT Unilever di 

bidang penjualan pada tahun yang sama. 

Bergabung dengan Citibank NA, Jakarta 

tahun 1970 sebagai Pro-Manager, Credit 

Department Head, dan dimutasikan ke Kantor 

Pusat Citibank NA, New York tahun 1976 

sebagai Risk Assets Reviewer. Beliau kembali 

ke Jakarta tahun 1978 menduduki posisi 

Vice President and Division Head of Corporate 

Banking Group.

Tahun 1987, beliau bergabung dengan Bank 

Niaga, Jakarta sebagai Senior Vice President and 

Group Head, Marketing & Credit. Dipromosikan 

sebagai Direktur Bank Niaga membawahkan 

Marketing and Credit Directorate pada tahun 

1989, dan ditunjuk sebagai Direktur Utama 

sejak tahun 1994 selama jangka waktu 

lima tahun. 

Tahun 1999 sampai tahun 2005, beliau 

ditunjuk sebagai Wakil Komisaris Bank Niaga, 

dan pada bulan Mei 2005 ditunjuk sebagai 

Komisaris Independen Bank Mandiri.

Beliau merupakan anggota Dewan Ekonomi 

Nasional dan Komite Pengawas BPPN. Terpilih 

sebagai Ketua Perbanas sejak tahun 1999 

sampai tahun 2003 dan memimpin bidang 

perbankan Kamar Dagang dan Industri.

Tahun 1999 sampai tahun 2004, beliau 

menjabat Wakil Ketua Komite Nasional Good 

Corporate Governance. Saat ini beliau juga 

menjabat Penasehat dan Dewan Kehormatan 

Institut Bankir Indonesia. Beliau juga terpilih 

sebagai Wakil Ketua IRPA (Indonesian Risk 

Professional Association), dan Anggota Bankers 

Club Indonesia.

PradJoto
Komisaris independen

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum 

dari Universitas Indonesia tahun 1981 dan 

berkarier di PT Bank Pembangunan Indonesia 

(Bapindo) selama dua belas tahun, kemudian 

melanjutkan pendidikan Master di Institute of 

Economic Research Universitas Kyoto Jepang 

tahun 1994.

Tahun 1994, bergabung dengan Kantor 

Konsultan Hukum Pradjoto & Associates, 

hingga mencapai posisi Senior Partner. Dari 

tahun 1999 sampai tahun 2001, beliau menjadi 

tenaga pengajar pada Program Magister 

Manajemen Universitas Atmajaya, Jogjakarta.

Tahun 2000, beliau terpilih menjadi anggota 

Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 

dimana beliau menjadi Tim Perumus 

Perubahan UU Kepailitan. Beliau juga adalah 

anggota Komisi Ombudsman Nasional dan 

Komite Ombudsman BPPN. Pada tahun yang 

sama, beliau menjabat sebagai Sekjen Partai 

Indonesia Baru (PIB).

Tahun 2001, beliau menjadi anggota Tim 

Gabungan Tindak Pidana Korupsi (TGTPK), 

Ketua Ombudsman BPPN dan anggota 

Oversight Committee BPPN.

Tahun 2002, beliau merupakan anggota 

Himpunan Konsultan Pasar Modal dan terpilih 

sebagai anggota Tim Panel IMF masalah 

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). 

Tahun 2003 dan 2004, beliau menjadi anggota 

Tim Independen Divestasi Bank Danamon 

dan Bank Permata serta anggota Tim Panel 

Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

Beliau juga merupakan tenaga ahli Kejaksaan 

Agung RI dalam tahun 2005 dan sekaligus 

anggota Perhimpunan Advokat Indonesia 

(Peradi). Bulan Mei 2005 beliau ditunjuk 

menjadi Komisaris Independen di Bank Mandiri.
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yaP tJay soen 
Komisaris independen

Memperoleh gelar BSc Mechanical 

Engineering dari McGill University di 

Montreal, Kanada tahun 1976 dan 

memperoleh gelar MBA Finance, juga dari 

McGill University, tahun 1980. 

Memulai karier sebagai Loan & Foreign Exchange 

Department Head di Citibank NA, Indonesia 

tahun 1981 setelah bergabung dengan Citibank 

sebagai Executive Trainee tahun 1980. Tahun 

1982, beliau ditugaskan untuk membangun 

local joint venture, CiticoRpLeasing Indonesia, 

membawahkan bidang Operations, Treasury and 

Financial Controls.

Kembali berkarier di Citibank Corporate Banking 

tahun 1985 untuk menyelesaikan non-

performing loans dan membangun Transactional 

Product Business Unit tahun 1986. Karier beliau 

di Citibank mencapai puncaknya tahun 1988 

sebagai Vice President and Production Head 

in Operations, membawahkan bidang loans 

& deposits, trade, leasing operations, cash 

& tellers, transit clearing, remittances and 

counter services.

Bergabung dengan Astra Group tahun 1989 

dan ditunjuk sebagai Direktur PT Toyota 

Astra Motor membawahkan bidang finance, 

accounting, and electronic data processing dan 

menjabat sebagai Executive Coordinator untuk 

Sumber Daya Manusia. Tahun 1992, beliau 

menjadi Presiden Direktur PT Astra Sedaya 

Finance, dan tahun 1993 ditunjuk sebagai 

CEO untuk Auto 2000 Group sampai dengan 

tahun 1998.

Bergabung dengan Asia Food & Properties 

(Singapore) sebagai Chief Operating 

Officer tahun 1998 dan berkarier di Bank 

International Indonesia sebagai Deputy 

President Director tahun 1999, membawahkan 

bidang Finance, Accounting & Investor Relations.

Bulan Juni 2002, beliau ditunjuk menjadi 

Presiden Direktur PT Tuban Petrochemical 

Industries dan pada saat yang sama ditunjuk 

sebagai Independent Commissioner PT Aneka 

Tambang. Beliau ditunjuk sebagai Komisaris 

Independen Bank Mandiri tahun 2005.
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sambutan direktur Utama

“... tujuan Bank Mandiri dapat tercapai apabila kami telah berhasil 
melaksanakan transformasi yang mengadaptasi dinamika pasar melalui 
formulasi empat bidang yaitu: budaya, penjualan, aliansi dan pengendalian 
NPL.” — aGUs martoWardoJo direktur Utama
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Pemegang Saham yang terhormat,

Melalui surat ini kami hendak berbagi 
optimisme kami—optimisme yang mendasari 
keyakinan kami di tahun 2005 lalu untuk 
bergabung dengan Bank ini—bahwa 
Bank Mandiri sangat berpotensi untuk 
menjadi poros utama perbankan Indonesia 
serta penggerak utama pertumbuhan dan 
pembangunan Indonesia.

Optimisme ini akan sangat kuat terasa bila 
saja didukung kinerja keuangan yang positif, 
sementara kami menyadari dalam dua belas 
bulan terakhir belum memberikan hasil yang 
menggembirakan dan ini berarti juga belum 
memenuhi harapan anda selaku pemegang 
saham, kami tetap percaya langkah-langkah 
yang telah diambil–walaupun pahit–akan 
menjadi dasar yang solid untuk pengembangan 
bisnis di masa yang akan datang.

Banyaknya kejadian dan laporan mengenai 
Bank Mandiri yang tidak lengkap dan bahkan 
tidak benar selama 2005 mendorong kami 
untuk menjelaskan secara panjang lebar 
mengenai pokok-pokok persoalan tersebut 
dan dampaknya terhadap operasional, 
kinerja dan prospek Bank Mandiri serta 
tanggapan dan rencana-rencana kami untuk 
segera mengatasinya.

Kami juga berharap untuk sekali lagi 
memperlihatkan langkah-langkah yang telah 
dilakukan selama enam tahun terakhir, 
termasuk membangun infrastruktur 
teknologi informasi, manajemen risiko dan 
tata kelola perusahaan yang komprehensif. 
Sejalan dengan sumber daya yang kami 
miliki, baik itu permodalan maupun sumber 

daya manusia, kami yakin kami berada 
dalam jalur yang tepat untuk selanjutnya 
mencapai pertumbuhan yang tinggi dan 
mengembangkan setiap kesempatan bisnis.

indUstri Perbankan 
di masa mendatanG
Bank Indonesia telah mengeluarkan master 
plan sektor perbankan yang disebut Arsitektur 
Perbankan Indonesia (API). Dengan API, 
Bank Indonesia mengarahkan pembentukan 
sistem perbankan yang kuat, efisien, aman 
dan kompetitif yang mampu sepenuhnya 
mendukung pembangunan ekonomi bangsa.

Keberhasilan API ini memerlukan perbaikan 
terhadap enam area inti yaitu: struktur 
industri, sistem regulasi, pengawasan 
yang independen, kapabilitas tata kelola, 
infrastruktur dan perlindungan konsumen 
secara bersamaan. Inisiatif regulasi Bank 
Indonesia yang dimulai sejak 2005, 
sebagaimana juga peraturan-peraturan 
yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat, 
merupakan langkah nyata untuk mewujudkan 
aspirasi tersebut.

Saat ini struktur industri perbankan berada 
pada pertengahan masa transisi, di mana 
jumlah bank berkurang dari 248 bank menjadi 
132. Perubahan ini menyebabkan hanya bank 
dengan investasi training dan teknologi dalam 
skala yang memadai saja yang bisa bersaing 
di masa mendatang. Proses konsolidasi yang 
berkelanjutan ini akan menyeleksi sejumlah 
bank besar, dengan skala yang relatif sama 
dengan kapasitas ekonomi nasional dan 
mendekati skala bank-bank dominan di 
kawasan Asia Tenggara. Proses konsolidasi ini 

bukanlah proses yang dipaksakan karena lebih 
didorong oleh regulasi pemenuhan kecukupan 
modal, sehingga bank yang lebih kecil tapi 
sehat tetap bisa berdiri untuk melayani niche 
market dalam perekonomian.

Oleh karena itu, Bank Indonesia mengantisipasi 
akan adanya konsolidasi di antara bank-bank 
dan juga bank yang memilih spesialisasi. 
Pada akhirnya akan terbentuk dua atau 
lebih regional champion banks Indonesia yang 
dalam permodalan setara dengan bank-
bank terkemuka di Asia. Bank Mandiri telah 
memantapkan dirinya untuk menjadi salah 
satu regional champion bank itu. Mengingat 
pasar Indonesia adalah salah satu pasar yang 
atraktif dengan pertumbuhan yang tinggi di 
kawasan Asia Tenggara, kami memproyeksikan 
Bank Mandiri menjadi salah satu bank jangkar 
dalam jangka menengah, yang akan memimpin 
proses konsolidasi domestik tersebut.

Pada 30 Juni 2005, Bank Indonesia 
mengeluarkan prasyarat untuk menjadi 
bank jangkar. Beberapa kriteria kualitatif 
adalah: enterprise risk management yang 
memenuhi ketentuan Basel II dan telah 
mengimplementasi risk-based pricing secara 
penuh; pengawasan internal termasuk internal 
audit yang kuat dan adanya pembagian 
tugas dan wewenang; integritas manajemen, 
transparansi, visi dan komitmen; struktur 
kepemilikan yang mendukung pemberian 
shareholder value yang maksimal; dan 
corporate governance yang efektif dengan 
adanya struktur, tanggung jawab dan 
kualifikasi direktur dan komisaris yang jelas 
dan tepat. Selain itu juga harus memenuhi 
peringkat 2 CAMELS.

1. Struktur Perbankan yang Sehat dan Kompetitif 
• Rasionalisasi proses perijinan 
• Melonggarkan pembatasan pendirian kantor 

cabang bagi BPR 
• Inisiatif untuk memperbaiki akses terhadap 

kredit dan penentuan harganya 

2. Sistem Regulasi yang Efektif
• Memperbaiki proses pembentukan 

sindikasi formal 
• Melanjutkan implementasi Prinsip Dasar Basel 

3. Supervisi yang Efektif dan Independen
• Konsolidasi aktivitas supervisi
• Memperkuat pengetahuan teknis pengawas 
• Implementasi training yang terstruktur
• Implementasi differential coverage model

4. Perbankan Domestik yang Kuat, Dikelola 
dengan Baik dan Memiliki Keahlian yang 
Memadai
• Meningkatkan kapabilitas manajemen risiko 
• Meningkatkan praktek corporate governance  

• Memperbaiki kapabilitas operasional 
5. Instalasi Infrastruktur Utama 

• Memulai biro kredit
• Perbaikan lembaga pemeringkat 

6. Perlindungan Konsumen akan Memperkaya 
Kepercayaan 
• Mekanisme penanganan keluhan
• Pengungkapan informasi kepada konsumen 

yang bersahabat
• Edukasi Konsumen

enaM Pilar aPi dan inisiatif PendUKUnGnYa
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Sedangkan kriteria kuantitatif mencakup 
kinerja operasional dan keuangan: rasio 
kecukupan modal di atas 12%, dimana untuk 
Modal Inti di atas 8%; rasio kredit terhadap 
dana pihak ketiga (Loan to Deposit Ratio - LDR) 
lebih dari 50% atau pertumbuhan kredit 
minimum 20%; rasio kredit bermasalah (NPL) 
kurang dari 5%; dan imbal hasil rata-rata 
aktiva (sustainable return on assets) lebih 
dari 1,5%. Dengan dominasinya di pasar 
domestik, Bank Mandiri diharapkan untuk 
menjalani proses konsolidasi sehingga mampu 
menjadi regional champion bank meskipun 
ada beberapa kriteria, baik kualitatif maupun 
kuantitatif, yang belum dipenuhi.

beberaPa PerUbahan reGULasi
Bank Indonesia menetapkan tercapainya 
visi dalam API dalam kurun waktu tertentu. 
Dengan pertimbangan struktur perbankan 
di masa yang akan datang, pada tahun 
2005 Bank Indonesia mengeluarkan regulasi 
yang mendorong pemenuhan pilar kedua 
API—yaitu sistem regulasi yang efektif 
dan secara spesifik implementasi Prinsip 

Utama Basel yang berkelanjutan. Dengan 
mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) 
No.7/2/PBI/2005 pada 20 Januari 2005, Bank 
Indonesia telah mengukuhkan perubahan 
pedoman penentuan tingkat kolektibilitas 
kredit, yang sebelumnya berdasarkan 
pada kemampuan pembayaran menjadi 
berdasarkan pada prospek usaha dari debitur.

Secara spesifik, peraturan tersebut 
memberikan pedoman umum untuk 
menentukan kemungkinan gagal bayar dari 
debitur atas dasar: prospek industri dan 
usaha debitur, kondisi keuangan debitur, dan 
kemampuan debitur memenuhi kewajibannya 
baik pokok maupun bunga.

Selain itu, bank harus mengklasifikasikan 
semua aktiva produktif debitur atas dasar 
kolektibilitas terendah dari debitur tersebut. 
Bila debitur tersebut juga merupakan 
debitur di bank lain, semua bank harus 
mengklasifikasikan aktiva produktifnya 
berdasarkan kolektibilitas yang terendah 
di antara bank-bank tersebut. Begitu juga 

PedoMan PenetaPan KUalitas aKtiVa ProdUKtif

prospek usaha keaDaan keuangan kemampuan membayar

•  Potensi pertumbuhan usaha
•  Kondisi pasar dan posisi 

debitur di pasar tersebut
• Kualitas Manajemen
• Dukungan dari group
• Faktor Lingkungan

• Profitabilitas
• Struktur permodalan
• Arus kas
•  Sensitivitas terhadap 

risiko pasar

• Pembayaran yang tepat waktu
•  Tersedianya informasi 

keuangan debitur
•  Kelengkapan 

dokumentasi kredit
•  Kepatuhan terhadap 

perjanjian kredit
•  Sumber pembayaran
•  Ketepatan penggunaan 

dana kredit

50.0

10.0

1.0

0.1

Capital size
(Rptrillions)

(Efficient frontier)

arsiteKtUr PerBanKan indonesia bagi aktiva produktif suatu proyek tertentu 
harus diklasifikasi berdasarkan kolektibilitas 
terendah dari proyek tersebut. Ketentuan 
penting ini akan bisa dicapai dengan lebih 
efisien bila infrastruktur yang direncanakan 
dalam pilar kelima API telah terbentuk – dan 
memang Bank Sentral telah berkomitmen 
untuk membentuk biro kredit dalam dua 
tahun ke depan.

Peraturan ini juga memperkuat fungsi 
pengawasan Bank Sentral, sebagai mana 
diamanatkan oleh Pilar Ketiga API, di mana 
Bank Indonesia akan bertindak sebagai 
penentu akhir dalam klasifikasi kredit bila 
ada perbedaan penggolongan di antara bank, 
auditor eksternal dan Bank Sentral. Selain 
itu peraturan ini juga mengharuskan debitur 
menyerahkan laporan keuangan terbarunya 
dan sanksi penurunan kategori sampai 
maksimum kategori 3 (kurang lancar) bila 
tidak melaksanakannya.

Ketepatan sesuai jadwal dalam pembayaran 
pokok dan bunga kredit tetap menjadi faktor 
utama klasifikasi kredit dan bahkan peraturan 
ini memperpendek lamanya tunggakan bagi 
kredit kurang lancar, diragukan dan macet. 
Dengan perubahan ini, diharapkan bank 
dapat lebih memprediksi kemampuan dan 
prospek debitur.

bank mandiri di aWaL 2005
Dilihat dari konteks transformasi industri 
perbankan secara global dan juga semakin 
ketatnya pengawasan dan regulasinya, 
kami memandang beberapa kejadian di 
awal 2005 yang dialami Bank Mandiri 
beserta dampak negatif yang menyertainya 
merupakan konsekuensi logis dari semangat 
untuk memperkuat sektor perbankan 
secara menyeluruh.

Pada bulan Pebruari 2005, Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) menyerahkan laporannya 
mengenai hasil audit rutin atas kebijakan dan 
prosedur penyaluran kredit Bank Mandiri. BPK 
sendiri merupakan salah satu dari beberapa 
badan atau institusi dengan kewenangan 
regulasi dan pengawasan atas Bank Mandiri 
selaku badan usaha milik negara. audit 
tersebut secara spesifik mengkaji kepatuhan 
kami terhadap prosedur teknis internal dan 
kelengkapan manual dan pedoman internal 
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dalam penyaluran kredit. Audit tersebut 
menyimpulkan bahwa sistem pengawasan 
internal dan kebijakan penyaluran kredit 
kami sudah mencukupi walaupun masih 
memerlukan perbaikan di beberapa bidang.

Dalam laporan tersebut BPK merangkum 
beberapa temuan—antara lain mengenai 
kredit yang telah direstrukturisasi— 
di antaranya proses persetujuan kredit 
yang tidak memenuhi ketentuan 
prosedur internal, proses restrukturisasi 
dan penyelesaiannya tidak memberikan 
hasil optimal. Laporan tersebut juga 
menggarisbawahi bahwa Bank Mandiri 
tidak memperhitungkan nilai agunan dalam 
pembentukan penyisihan penghapusan 
aktiva produktifnya meskipun Peraturan 
Bank Indonesia membolehkannya. Selain 
itu, laporan tersebut juga mengungkapkan 
bahwa kami tidak bisa menghapus tagih 
pokok kredit yang telah dihapus buku 
karena tidak adanya regulasi yang mengatur 
hal tersebut. Menindaklanjuti laporan 
tersebut, sejak triwulan I 2005 kami telah 
memperhitungkan nilai agunan dalam 
pembentukan penyisihan penghapusan 
aktiva produktif untuk beberapa debitur 
terbesar kami.

Mengenai hapus tagih pokok kredit, 
kesimpulan tersebut menggarisbawahi 
perbedaan pendapat yang sudah berlangsung 
cukup lama dimana pada akhirnya 
menghambat penyelesaian kredit bermasalah 
dan juga kredit yang telah dihapus buku 
bagi bank-bank milik negara. Perbedaan 
tersebut timbul karena adanya pengertian 
bahwa penghapus tagihan pokok maupun 
bunga kredit dapat di-interpretasikan sebagai 
tindakan yang menimbulkan kerugian negara 
sehingga dapat menimbulkan tuntutan 
dimasa yang akan datang. Hal ini timbul 
sebagai akibat dari salah tafsir bahwa piutang 
dari BUMN adalah hal yang sama dengan 
piutang negara. Sebagai harta negara, kredit 
dari bank-bank milik negara harus melalui 
mekanisme dan prosedur penghapusan 
kekayaan negara yang sangat rumit dan 
kompleks. Kami sendiri berpendapat bahwa 
berdasarkan Undang Undang no. 19 tahun 
2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) bahwa piutang negara hanya dapat 
diartikan sebagai dana yang terhutang 

langsung kepada negara dan tidak termasuk 
piutang dari masing-masing BUMN. 

Dalam laporannya tersebut, BPK mengkaji 
kredit kepada debitur tertentu dengan total 
Rp12,2 triliun, merupakan 13% dari total 
kredit yang disalurkan Bank Mandiri saat 
itu. Dua pertiga dari para debitur tersebut 
dengan nilai 70% dari Rp12,2 triliun, masih 
membayar tepat pada waktunya pada saat 
laporan tersebut disusun. Nilai agunan atas 
kredit tersebut sebesar Rp35,4 triliun dengan 
coverage ratio sebesar 289%. Total Penyisihan 
Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang 
telah dibentuk untuk debitur dimaksud 
sebesar Rp3,1 triliun atau 110% dari minimum 
PPAP yang wajib dibentuk sesuai ketentuan 
Bank Indonesia.

Bersamaan dengan itu, Bank Indonesia 
menuntaskan pemeriksaan tahunannya atas 
portfolio kredit Bank Mandiri per triwulan III 
2004, dengan menggunakan PBI No.7/2/
PBI/2005. Pemeriksaan BI tersebut belum 
terefleksi pada laporan keuangan Bank 
Mandiri per akhir Desember 2004, tetapi 
hasilnya telah kami perhitungkan dalam 
laporan triwulan I 2005. Pemeriksaan 
tersebut memperlihatkan meningkatnya gross 
non-performing loan ratio per triwulan I 2005 
mencapai 17,8%—suatu kenaikan drastis 
dibandingkan dengan posisi gross NPL ratio 
per akhir 2004 masih 7,1%.

Pada saat itu, lebih dari 65% NPL baru 
tersebut masih membayar cicilan pokok 
dan bunga tepat pada waktunya, dengan 
25% selebihnya terlambat membayar kurang 
dari 30 hari. Dari total NPL corporate dan 
komersial sebesar Rp17,5 triliun, sebesar 60% 
membayar tepat waktunya. 

Bagi Bank Mandiri, peraturan baru tersebut 
sangat mempengaruhi debitur corporate, 
kredit yang telah direstrukturisasi dan 
kredit dalam valuta asing, dimana eks legacy 
dibentuk untuk memenuhi segmen pasar 
tersebut. Pada triwulan I 2005, komposisi 
portfolio segmen corporate dan komersial 
terdiri dari kredit restrukturisasi dan kredit 
yang dibeli dari Badan Penyehatan Nasional 
(BPPN) sebesar 31,4%

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

Bank Mandiri pada 16 Mei 2005 menyetujui 
perubahan Direksi dan Komisaris. Perubahan 
tersebut yang kemudian diikuti dengan 
pengumuman kinerja triwulan I 2005 
menandai dimulainya tanggung jawab 
operasional Komisaris dan Direksi saat ini.

Audit atas laporan keuangan kami per 
triwulan II 2005 menunjukkan bahwa 
NPL kami naik menjadi Rp25,2 triliun, 
yang mana hal ini mencerminkan keadaan 
keuangan Bank dan pada saat itu auditor 
telah menerapkan sepenuhnya peraturan BI 
terbaru. Pada akhir semester pertama 2005 
kredit sebesar Rp18,6 triliun turun peringkat 
dari posisi per 31 Desember 2004, dan gross 
NPL ratio konsolidasian mencapai 24,6%. 

Per triwulan II, hanya 16% penurunan 
kolektibilitas kredit disebabkan oleh 
keterlambatan pembayaran, baik pokok 
maupun bunganya. Sedangkan keadaan 
keuangan debitur yang buruk atau 
prospeknya memburuk menyebabkan 43% 
dari jumlah penurunan kolektibilitas dan 
sisanya karena penyebab kualitatif lainnya. 
Dari total NPL Rp25,2 triliun, 75% merupakan 
kredit kepada 30 debitur terbesar. Pada 
saat bersamaan 51% NPL tetap membayar 
bunga tepat pada waktunya dan 20% lainnya 
menunggak bunga kurang dari 90 hari.
Pada 15 Juli 2005, Bank Indonesia 
menempatkan Bank Mandiri dalam 
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Perekonomian Indonesia pada 2005 
menunjukkan tanda-tanda menggembirakan 
ketika PDB tumbuh sebesar 5,6%—tertinggi 
dalam lima tahun terakhir. Tingginya 
harga minyak dunia memaksa Pemerintah 
merestrukturisasi subsidi Bahan Bakar 
Minyak (BBM). Turunnya subsidi tersebut 
menyebabkan harga BBM untuk transportasi 
naik antara 87,5% dan 107,5%. Khusus untuk 
minyak tanah sebagai BBM rumah tangga 
naik hampir sebesar 186%.

Menghadapi kenaikan yang menyebabkan 
inflasi headline tahunan mencapai 17,1% 
dari 6,4% pada 2004 tersebut, Pemerintah 
melaksanakan program subsidi langsung 
bagi masyarakat berpendapatan rendah. 
Walau inflasi inti bulanan sebesar 9,3% 
menunjukkan sedikit harapan positif, 
inflasi headline bulan Desember mencapai 
18,3%. Akibatnya, real disposable income 
pada tahun ini turun sebesar 1,4%, suatu 
perubahan drastis mengingat pada tahun 
sebelumnya naik sebesar 12,1%. Menghadapi 
ancaman tingginya inflasi tersebut Bank 
Indonesia di bulan Agustus 2005 bertindak 
dengan dengan cepat dan seksama untuk 
menstabilkan Rupiah.

BI rate dinaikkan sebesar 75 basis point (bp) 
menjadi 9,5%, berlaku efektif  

30 Agustus 2005. Pada saat bersamaan FASBI 
rate mingguan dinaikkan sebesar 100 bp 
menjadi 8,5%. BI juga mulai memberlakukan 
lelang variable rate untuk memaksimumkan 
penyerapan likuiditas melalui fine tuning 
operation. Tingkat penjaminan simpanan 
dinaikkan di Bulan September menjadi 
50 bp di atas BI Rate untuk deposito Rupiah 
berjangka satu bulan, dan menjadi 4,25% 
dari 3% untuk deposito valuta asing.

Bank Sentral juga menaikkan Giro Wajib 
Minimum (GWM) Rupiah sejak 6 September 
2005, disesuaikan dengan tingkat loan to 
deposit ratio (LDR) masing-masing bank. Bank 
dengan LDR di bawah 40% GWM bertambah 
sebesar 5%. Kenaikan sebesar 4% untuk bank 
dengan LDR antara 40% hingga 50%, dan 
kenaikan 3% untuk bank dengan LDR antara 
50% hingga 60%. Ketentuan ini berlaku bagi 
semua bank dengan LDR kurang dari 90%. 
Bank Indonesia menaikkan tingkat suku 
bunga simpanan dari 3% menjadi 5,5% untuk 
setiap tambahan GWM Rupiah di atas 5%.

Bank Indonesia merencanakan implementasi 
beberapa aturan dalam waktu dekat ini, 
termasuk di dalamnya menyediakan fasilitas 
swap untuk keperluan lindung nilai dan 
memulai intervensi pasar valuta asing 
dengan menggunakan instrumen swap 

jangka pendek. Selain itu Bank Indonesia 
juga akan memperbaiki aturan kehati-hatian 
dalam transaksi valuta asing, di antaranya 
peraturan mengenai margin trading dan 
perubahan peraturan Posisi Devisa Neto 
(PDN). Pengawasan terhadap transaksi 
perdagangan mata uang yang dilakukan oleh 
bank tanpa didukung transaksi pokok akan 
diperketat, dengan dimungkinkan adanya 
pengenaan sanksi.

Rangkaian kebijakan tersebut menyebabkan 
tingkat suku bunga SBI 1 bulan, yang selama 
2004 dan triwulan pertama 2005 stabil rata-
rata sebesar 7,43%, naik menjadi rata-rata 
sebesar 10,0% pada triwulan ketiga dan 
ditutup pada akhir tahun pada 12,75%. Nilai 
tukar Rupiah pada 2005 rata-rata sebesar 
Rp9.712 per US dollar—melemah kurang 
lebih 8,7% dibanding rata-rata 2004, dan 
terendah sejak 2001. Kenaikan ini berhasil 
meredam penjualan Rupiah besar-besaran. 
Meski Rupiah melemah signifikan sejak 
Juli sampai 28 September ketika ditutup di 
atas Rp10.400 per US dollar, Rupiah pada 
akhir tahun menguat hingga Rp9.800 per 
US dollar.

eKonoMi MaKro 2005

pengawasan intensif karena net NPL melebihi 
batas 5%. Dalam melakukan pengawasan 
intensif, Bank Indonesia berhak untuk:
a. Meminta Bank Mandiri melaporkan hal-hal 

tertentu yang diminta Bank Indonesia;
b. Meningkatkan frekuensi perbaikan dan 

evaluasi rencana usaha Bank Mandiri 
khususnya mengenai tujuan dan 
sasaran usaha;

c. Meminta Bank Mandiri membuat rencana 
kerja (action plan) untuk mengatasi 
permasalahan; 

d. Melakukan pengawasan langsung di kantor 
Bank Mandiri bila memang dipandang perlu.

Dalam melaksanakan perngawasan 
intensif, Bank Indonesia bisa menunjuk 
seorang pengawas di kantor Bank Mandiri. 
Pengawasan ini akan berlangsung hingga NPL 
neto kami turun di bawah 5%.

Dengan dimulainya beberapa inisiatif 
di triwulan III 2005, NPL kami mulai 
turun. Total NPL turun sebesar Rp602 
miliar menjadi Rp24,6 triliun, atau NPL 
ratio bruto konsolidasian sebesar 23,4%. 
Dari NPL tersebut, hanya sepertiga yang 
tetap membayar bunga tepat waktu, 
dan 21% selebihnya menunggak kurang 
dari 90 hari. Dengan memburuknya 
kondisi perekonomian, 38% dari kredit 
segmen corporate dan komersial tingkat 
kolektibilitasnya turun karena menunggak 
pembayaran lebih dari 90 hari.

Kami percaya bahwa dengan sepenuhnya 
menerapkan PBI tersebut kami telah 
meningkatkan secara signifikan 
praktek perbankan yang prudent dan 
mengimplementasikan prinsip-prinsip 

manajemen risiko sesusai dengan Basel II. 
Walaupun kami mengharapkan tingkat NPL 
kami akan mulai turun setelah triwulan II, 
hasil pemeriksaan tahunan BI atas posisi 
kredit per triwulan tersebut menghasilkan 
tambahan NPL karena adanya beberapa kredit 
yang tidak lolos tes kualitatif yang bersifat 
subyektif dan berarti juga menunjukkan 
kesulitan dalam menjaga konsistensi dan 
komparabilitas dalam mengaplikasikan 
PBI tersebut.

Pada saat bersamaan, suku bunga kredit 
meningkat dan memburuknya kondisi 
pasar segmen komersial, mengakibatkan 
bertambahnya NPL menjadi Rp26,8 triliun 
dengan rasio sebesar 26,7%.
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anaLisa kami atas 
PermasaLahan yanG ada
Manajemen yang baru ditunjuk di awal 
Juni 2005 telah melaksanakan diagnosa 
atas beberapa isu operasional utama. Kami 
mengidentifikasi tujuh permasalahan yang perlu 
segera dilakukan perbaikan sebagai berikut:
1. Tingginya NPL dan risiko kredit terutama 

di segmen corporate, disebabkan kelemahan 
sistemik dan kurangnya kapabilitas sumber 
daya manusia yang menangani perkreditan.

2. Tata kelola, manajemen risiko dan sistem 
pengawasan yang tidak efektif. 

3. Bertambahnya kekhawatiran para nasabah 
dan pegawai Bank Mandiri dengan 
adanya temuan BPK yang menerjemahkan 
NPL sebagai indikasi adanya korupsi 
yang berujung pada penyelidikan atas 
dugaan tersebut.

4. Rendahnya profitabilitas (profit margin, 
ROE, ROA, NIM) karena bertambahnya 
proporsi Obligasi Pemerintah dengan yield 
yang rendah, tingginya NPL, tingginya 
cost of funds, rendahnya fee based 
income, yang kesemuanya menyebabkan 
bertambahnya cost to income ratio kami.

5. Corporate values, budaya kinerja dan 
akuntabilitas belum menjadi bagian yang 
menyatu dari organisasi.

6. Model penjualan segmen consumer dan 
komersial serta jaringan kantor cabang dan 
electronic channels yang belum optimal.

7. Pertumbuhan yang terhambat dengan 
adanya NPL yang tinggi.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, 
tim manajemen merumuskan lima pilar 
strategi konsolidasi, yang meliputi:

1. Mengurangi NPL dan mengkonsolidasikan 
unit usaha Corporate Banking kami.

2. Memperbaiki corporate image kami dengan 
mempraktekkan prinsip-prinsip Good 
Corporate Governance dan meningkatkan 
kapabilitas kami.

3. Melanjutkan pengembangan usaha di 
semua segmen yang ditargetkan.

4. Meningkatkan efisiensi operasional kami.
5. Mengembangkan profesionalisme sumber 

daya manusia dengan memperbaiki 
corporate values, mewujudkan budaya kerja 
berbasis kinerja serta budaya penjualan 
dan risiko.

Dari strategi konsolidasi ini dirumuskan 
rencana jangka pendek dan jangka panjang. 
Untuk rencana jangka pendek, kami 
menyusun rencana kerja untuk 30 hari dan 
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90 hari serta rencana kerja sampai akhir 
2005. Dalam rencana 30 hari, kami akan 
mempublikasikan laporan keuangan yang 
mencerminkan penerapan PBI tersebut di 
atas; melakukan komunikasi dan membina 
hubungan yang intensif dengan seluruh 
stakeholders; revitalisasi organisasi dengan 
melakukan reorganisasi internal termasuk 
penggantian jajaran manajemen senior; 
mengkaji portfolio kami dan menyiapkan 
rencana perbaikannya. Dan kami sukses 
melaksanakan semua rencana tersebut dalam 
30 hari pertama.

Dalam rencana kerja untuk 90 hari kami 
mengambil langkah-langkah perbaikan aspek 
operasional fundamental, mulai dari program 
pengurangan NPL, pengembangan usaha, 
perbaikan tata kelola usaha dan pengawasan 
internal, efisiensi biaya, peyempurnaan 
kebijakan dan prosedur perkreditan, program 
komunikasi internal dan pengembangan 
corporate plan jangka panjang. Dua 
inisiatif yang terpenting, penyempurnaan 
kebijakan dan prosedur perkreditan dan 
program pengurangan NPL—termasuk 
didalamnya adalah strategi untuk masing-
masing debitur—telah selesai disusun dan 
pengimplementasiannya telah dimulai dalam 
tiga bulan pertama sejak penunjukan kami 
selaku direktur utama.

Sementara rencana kerja sampai akhir 
2005 merupakan kelanjutan dari rencana 
operasional dan usaha dimana rencana-
rencana tersebut dimantapkan dengan 
inisiatif-inisiatif yang mendetil dan dimonitor 
dengan ketat oleh manajemen.

PenyeLesaian masaLah nPL
Berdasarkan penilaian kami atas kondisi 
internal dan situasi NPL, kami menyusun 
program pengurangan NPL yang agresif 
dan berfokus pada sistem manajemen risiko 
secara keseluruhan mulai dari front-end 
(underwriting dan pricing of loans), middle-end 
(pengawasan dan pengkajian kredit) dan 
back-end (manajemen NPL dan penagihan). 
Program ini meliputi:

1. Menyempurnakan organisasi dan proses 
manajemen risiko kami.

2. Mempercepat penyelesaian masalah 20-30 
debitur NPL terbesar (yang merupakan 

75% dari total NPL) dengan penyelesaian 
yang agresif, penambahan sumber daya 
yang dibutuhkan dan pengawasan proses 
penyelesaian dengan ketat.

3. Mengkaji dengan cepat bila ada 
penurunan kolektibilitas suatu kredit 
melalui pembentukan ‘Rapid Response 
team.’

4. Pengurangan bertambahnya NPL dengan 
melakukan tindakan-tindakan yang legal 
dalam kerangka peraturan yang ada—
adanya Keputusan Menteri Keuangan 
terbaru yang membolehkan bank milik 
negara menghapus tagih pokok kredit 
untuk kredit dibawah Rp10 miliar—
dengan melakukan bundling dan penjualan 
NPL dalam nilai yang kecil.

5. Melaksanakan inisiatif pengurangan NPL 
yang memerlukan persetujuan pemerintah 
seperti pembentukan JV/SPV yang 
terpisah untuk mengelola NPL.

6. Memperkenalkan best practices lainnya 
dalam proses, tools dan strategi.

7. Menggunakan sistem monitor kredit 
yang sederhana.

8. Membentuk tim spesialis untuk 
memonitor kredit.

9. Mempercepat implementasi program 
manajemen risiko yang terkait dengan 
underwriting dan pricing of new or 
existing loans.

10. Mendorong kerja sama yang lebih erat 
antara manajemen risiko dengan  
unit-unit usaha.

Melanjutkan perbaikan kapabilitas manajemen 
risiko kami untuk mendukung ekspansi 
usaha yang menguntungkan dan tetap 
memperhatikan prinsip kehati-hatian serta 
penurunan NPL. Untuk itu, kami telah merevisi 
Kebijakan Perkreditan dan Prinsip-Prinsip 
Penyaluran Kredit menjadi lebih komprehensif 
dan terkini dalam memberikan pedoman untuk 
semua posedur operasional perkreditan. 

Kami juga mengubah proses persetujuan 
perkreditan, dari sistem persetujuan dengan 
surat edaran menjadi proses persetujuan 
dengan dua tingkat komite, untuk 
memastikan pengambilan keputusan yang 
lebih cepat dengan kualitas analisa yang lebih 
baik, dan juga tetap menjaga implementasi 
four-eye principle dan independensi unit 
manajemen risiko. Selain itu kami juga 

mengubah struktur Risk & Capital Committee 
(RCC) dengan menambah tiga sub komite—
Asset & Liability, Credit Policy and Capital & 
Investment Approval—sehingga tata kelola 
manajemen risiko kami terintegrasi lebih baik.
Kebijakan dan proses kredit juga 
disempurnakan melalui beberapa inisiatif. 
Kami membentuk end-to-end business 
processes, dimulai dengan identifikasi mendetil 
dari target pasar, diikuti proses manajemen 
risiko kredit yang komprehensif, dilengkapi 
dengan sistem monitor dan pengkajian 
kredit yang real-time, dan disertai dengan 
formalisasi prosedur penagihan dan recovery.

Kami juga telah mengimplementasikan proses 
reconditioning dan restrukturisasi kredit yang 
baru. Untuk mencegah benturan kepentingan 
dan berulangnya restrukturisasi suatu 
kredit, kami membentuk unit organisasi 
yang mengawasi pelaksanaan program 
restrukturisasi yang terpisah dari unit usaha 
yang menyalurkan kredit. Dengan adanya 
berbagai perbaikan ini, kebijakan internal 
Bank Mandiri sekarang telah memenuhi 
ketentuan BI.

Usaha-usaha untuk mengatasi 30 debitur NPL 
terbesar juga telah menunjukkan tanda-tanda 
menggembirakan. Domba Mas group telah 
membayar Rp1,17 triliun sampai akhir tahun, 
dan telah berkomitmen untuk menyelesaikan 
kewajibannya secara bertahap sampai akhir 
2007. Sulfindo Adiusaha di bulan Desember 
melunasi kreditnya sebesar Rp870 miliar. 
Beberapa debitur besar juga telah membayar 
tunggakan bunga kreditnya, sementara 
bank-bank lain menaikkan kolektibilitas, 
kami menyesuaikan kolektibilitas debitur 
kami sehingga lebih mencerminkan kondisi 
keuangan debitur yang sebenarnya.

Pelaksanaan program hapus tagih sampai 
sebesar 50% untuk kredit yang telah 
dihapusbukukan kurang dari Rp10 miliar 
belum memberikan hasil seperti yang 
diharapkan. Kami perkirakan kurangnya minat 
atas program hapus tagih ini adalah debitur 
harus membayar di muka lebih dahulu 50% 
dari tunggakannya kemudian kekurangannya 
ditutup dari hasil penjualan jaminan. Rapat 
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 
di pertengahan Desember 2005 telah 
menyetujui hapus tagih untuk bunga, denda 
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dan biaya yang masih harus dibayar, yang 
akan menambah daya tarik dari tawaran 
hapus tagih ini. 

Kemampuan kami dalam melikuidasi 
agunan semakin meningkat dengan 
ditandatanganinya nota kesepahamanan 
dengan Direktorat Jenderal Piutang dan 
Lelang Negara (DJPLN) pada tanggal 28 
Nopember 2005. Dengan kesepakatan ini 
Bank Mandiri dapat mengeksekusi hak atas 
agunan kreditnya dengan melelang melalui 
DJPLN tanpa menyerahkan kredit terlebih 
dahulu seperti sebelumnya. Oleh karena itu, 
kami berharap lelang ini dapat mempercepat 
program pengurangan NPL.

Kami juga berharap langkah ini memberikan 
terapi kejut bagi para debitur yang tidak 
kooperatif dan juga menunjukkan keseriusan 
kami dalam menyelesaikan NPL dan kredit yang 
telah dihapus buku. Kantor-kantor wilayah kami 
akan bekerja sama dengan kantor DJPLN di 
wilayahnya masing-masing untuk melelang hak 
atas agunan tersebut. Untuk tahap pertama, 
pelelangan tersebut diumumkan pertama kali 
pada tanggal 29 Nopember 2005 mencakup 
140 debitur yang menyerahkan 380 sertifikat 
kepemilikan atas tanah dan bangunan sebagai 
jaminan kreditnya.

Program terakhir untuk menurunkan NPL 
adalah dengan membentuk Special Purpose 
Vehicle (SPV) bekerja sama dengan investor 
pihak ketiga, mengelola recovery NPL dengan 
fokus pada kredit yang telah dihapus buku. 
Mekanisme ini akan mengurangi NPL ratio 
kami secara signifikan karena SPV tersebut 
tidak akan terkonsolidasi dalam pembukuan 
Bank. Secara bersamaan, kami juga berharap 
untuk belajar dari pengalaman dan keahlian 
rekanan kerja sama dan juga berbagi 
pendanaan dan risiko. Kami mengharapkan 
SPV ini sudah terbentuk paling lambat 
akhir 2006. Walaupun kami telah mendapat 
persetujuan prinsip dari semua stakeholders 
terkait, kami saat ini masih berusaha untuk 
memecahkan aspek legalitas terkait dengan 
penyerahan kredit dan restrukturisasinya 
serta struktur kepemilikan dari SPV itu 
sendiri. Bila aspek legalitas tersebut sudah 
terpenuhi, kami akan melanjutkan dengan 
pemilihan investor potensial, pembentukan 
entitas legal SPV, menyerahkan aktiva kami 

dan mendapatkan persetujuan formal dari 
para stakeholders terkait kami.

Kami berharap pembentukan infrastruktur 
dan implementasi program ini selesai pada 
akhir tahun depan. Selanjutnya, kami 
akan meneruskan program pengurangan 
NPL dengan melaksanakan semua inisiatif 
utama untuk memberikan hasil yang 
maksimal. Secara total kami berharap dapat 
memperoleh antara Rp8 triliun sampai 
dengan Rp12 triliun dari NPL. Sedangkan 
tambahan kredit yang dihapus buku 
antara Rp6 triliun sampai dengan Rp8 
triliun, dimana PPAP nya dibebankan pada 
perolehan recovery dari penjualan ke SPV, 
atau dibebankan pada rugi-laba. Dengan 
pendekatan yang komprehensif ini kami 
mengharapkan bisa mencapai target NPL 
neto dibawah 5% dan bruto dibawah 10% 
pada akhir 2007.

fokUs Pada PeLayanan
Sejalan dengan strategi mengatasi 
permasalahan NPL, kami secara 
berkesinambungan terus berupaya 
menumbuhkan budaya sales and service. Di 
tahun 2005 kami telah berhasil memperbaiki 
tingkat pelayanan baik secara internal 
maupun kepada para nasabah kami. Bank 
Service Excellence Monitor Survey dari MRI 
menempatkan kami pada peringkat ketiga 
untuk keseluruhan pelayanan, peningkatan 
dibandingkan tahun 2004 yang berada 
di peringkat kesebelas. Selain itu, dengan 
adanya perbaikan di saluran distribusi dan 
proses persetujuan kredit, survei independen 
yang mengukur Customer Satisfaction Index 
menunjukkan peningkatan dari 78% pada 
tahun 2004 menjadi 85% pada tahun 2005.

Selain itu, pada bulan September 2005, 
Majalah Swa, berdasarkan survei kepuasan 
pelanggan yang diadakannya, menempatkan 
Mandiri Prioritas sebagai peringkat nomor 
satu di Indonesia. Juga melalui survei 
pelayanan ATM yang diadakan oleh Institute 
of Service Management Studies dan majalah 
Infobank menunjukkan perbaikan dari 
peringkat delapan pada tahun 2004 menjadi 
peringkat dua pada tahun 2005. Kami juga 
menerima penghargaan sebagai The Best 
Online Banking in Indonesia dan Call Center 
Award dari majalah PC Magazine. Majalah 

Swa dan MARS juga memberi penghargaan 
The Best Loyalty Program untuk Visa Card Bank 
Mandiri.

Selama semester kedua tahun 2005, Bank 
Mandiri berhasil mencatat perbaikan-
perbaikan. Kami berhasil mempertahankan 
95% target nasabah corporate kami dan pada 
saat bersamaan menambah rata-rata product 
holdings dari 3,0 menjadi 3,2. Unit usaha 
komersial kami meraih 225 nasabah baru 
dan mencetak pertumbuhan sebesar 32% 
untuk kredit baru dan 16,4% untuk transaksi 
simpanan. Micro banking membukukan 
pertumbuhan kredit lebih dari dua kali lipat 
dengan menyalurkan kredit baru sebesar 
Rp2,2 triliun. Debitur segmen konsumer kami 
tumbuh sebesar 33% dengan peningkatan 
volume sebesar 41,7%. Pada bab berikutnya, 
kami akan paparkan lebih mendetil kinerja 
dan pencapaian dari setiap unit business kami, 
termasuk juga mengenai target-target yang 
ditetapkan dan tujuan yang hendak dicapai. 

bank mandiri di masa 
yanG akan datanG
Untuk mencapai visi yang telah dicanangkan 
dan target yang telah ditetapkan, Bank 
Mandiri harus melihat lebih dari dua tahun ke 
depan, di mana kami harus memproyeksikan 
pengembangan pasar domestik yang kami 
kehendaki. Berdasarkan analisa mendalam 
kami perkirakan akan ada tiga tren di masa-
masa tersebut. 

Pertama, pendapatan perbankan Indonesia 
akan tumbuh antara 12% hingga 14% 
per tahun. Pertumbuhan kredit akan 
mendominasi terutama untuk segmen 
consumer, usaha kecil dan menengah serta 
mikro, sementara kontribusi pendapatan dari 
kredit segmen corporate diperkirakan akan 
terus menurun. Terakhir, produk-produk yang 
menghasilkan fee based akan tumbuh antara 
14% hingga 16% per tahun.

Berdasarkan perkiraan tren ini, dan 
didukung dengan penilaian atas kekuatan 
dan kelemahan internal kami, tersedianya 
sumber daya internal dan daya saing kami 
dengan para kompetitor, kami memantapkan 
aspirasi kami untuk menjadi bank yang 
dominan di Indonesia dengan pangsa pasar 
yang signifikan di semua segmen—corporate, 
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komersial, dan ritel dalam lima tahun 
ke depan.

Model multi-specialist ini tidak hanya 
mengharuskan kami untuk melayani semua 
segmen pasar yang menarik, yaitu pasar yang 
besar, berkembang dan menguntungkan, 
tapi juga mengharuskan kami untuk meraih 
posisi dua atau tiga besar di tiap segmen 
pasar, dengan pangsa pasar antara 20% 
dan 30%. Kami berharap dengan leveraging 
yang sistematis baik untuk intangible assets 
maupun tangible assets di semua segmen kami 
bisa menawarkan distinctive services kepada 
nasabah komersial dan ritel. Namun untuk 
mewujudkan strategi ini diperlukan prioritas 
dan fokus ulang atas inisiatif-inisiatif yang 
ada.

Sementara untuk unit usaha corporate 
banking, kami merencanakan untuk 
menjadi dominant wholesale bank, dengan 
menawarkan transaksi yang terintegrasi 
kepada perusahaan lokal besar, baik itu 
produk-produk perbankan maupun pasar. 
Strategi kami untuk segmen corporate 
adalah menjaga posisi kami saat ini sebagai 
pemimpin pasar dan mulai melakukan 
penawaran produk-produk yang lebih 
menguntungkan (misalnya fee-based 
products) dan memperkuat jasa-jasa 
wholesale banking dan investment banking 
melalui Mandiri Sekuritas. Profitabilitas 
portfolio kredit segmen ini akan meningkat 
dengan dilakukannya pembenahan proses 
manajemen risiko sementara kami pada saat 
bersamaan juga mulai melepaskan usaha-
usaha yang tidak menguntungkan dengan 
mengurangi cakupan kami ke sektor-sektor 
usaha yang tidak menjanjikan imbal hasil 
tertimbang menurut risiko yang setimpal.

Untuk unit usaha commercial banking, kami 
ingin menjadi bank komersial utama, dengan 
memanfaatkan posisi dominan kami untuk 
melayani usaha kecil dan menengah yang 
membentuk value chain baik ke hulu maupun 
ke hilir. Agar berhasil, kami harus mengakses 
dan mengintegrasikan arus keuangan 
dalam value chain tersebut sehingga kami 
memperoleh pemahaman atas risiko dan harga 
yang memadai. Kami akan mengembangkan 
produk-produk yang memberikan pendapatan 
komisi dan provisi (fee-based products) yang 

inovatif seputar jasa cash management dan 
pembentukan modal kerja serta memfokuskan 
kepada perusahaan skala menengah dan 
perusahaan kecil dengan usaha yang 
transaction intensive. Kami juga akan pada 
saat bersamaan melihat peluang dari wealth 
management untuk operator-owner entities.
Untuk sektor ritel yang lebih besar kami akan 
memposisikan sebagai bank pilihan utama 
bagi wealthy segment yang menjanjikan dan 
sebagai bank untuk bertransaksi bagi mass 
wealthy segment. Kami akan mengembangkan 
Mandiri Prioritas dengan meningkatkan 
kemampuan menjual kami, dan mengalihkan 
fokus pada akuisisi dan mempertahankan 
nasabahnya. Selain itu, kami juga bermaksud 
mendominasi jaringan kantor cabang dan 
ATM menjadi yang terbesar di tanah air serta 
menambah jumlah dan penyebaran EDC. 
Kami hendak menjadi pemain mayoritas 
untuk segmen pembiayaan konsumen 
tertentu, khususnya KPR dan kartu kredit. 
Terakhir, kami hendak memaksimalkan 
integrasi Bank Syariah Mandiri dan AXA 
Mandiri dalam menyediakan complete 
consumer solutions.

Walaupun saat ini Bank Mandiri hanya 
melayani sebagian kecil nasabah segmen 
mikro, mulai saat ini kami terus mencari 
kesempatan untuk mengembangkan segmen 
ini di masa yang akan datang.

tema transformasi 
bank mandiri
Bank Mandiri akan berhasil mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan hanya bila kami 
berhasil mengubah organisasi kami untuk 
beradaptasi dengan dinamika pasar. Kami 
telah menetapkan empat bidang transformasi 
untuk mencapai tujuan tersebut: yaitu 
budaya, penjualan, aliansi, dan pengendalian 
NPL.
Kami harus menanamkan budaya kerja yang 
berbasis kinerja untuk menjadi pemenang, 
dengan melakukan sejumlah restrukturisasi 
organisasi secara menyeluruh. Dengan 
mengkonsolidasi sumber daya dan tanggung 
jawab yang diperlukan untuk memenuhi 
ambisi jangka panjang kami, para manajer 
senior akan lebih fokus untuk mencapai 
target usaha yang terukur dan bertanggung 
jawab atas pencapaian tersebut. Sistem 
manajemen kinerja yang diperbarui akan 

merangsang para staf untuk terus berinisiatif, 
dan pada gilirannya para staf yang 
berdedikasi tersebut akan didukung adanya 
program pengembangan kepemimpinan dan 
keahlian (leadership and talent development 
program) yang mendorong penerapan standar 
etika yang tinggi dan mensosialisasikan 
budaya perusahaan yang baru.

Seluruh usaha penjualan kami akan 
diarahkan untuk produk dan jasa yang 
sesuai permintaan (tailored) dan hanya untuk 
segmen prioritas yang telah kami identifikasi 
sebelumnya. Kami harus mengimplementasi 
model cakupan untuk wholesale banking yang 
baru dan mengkonfigurasi ulang jaringan 
distribusi ritel kami, dengan memperbaiki 
budaya melayani dan menjual yang kurang di 
beberapa cabang kami. Kami harus membuat 
penawaran jasa ritel yang relevan dengan 
para nasabah prioritas dan, mungkin di masa 
yang akan datang, memperluas jangkauan 
kami dengan mengakuisisi bank-bank etnis 
dan perusahaan pembiayaan.

Kami juga akan membentuk program aliansi 
strategis untuk meningkatkan hubungan 
yang telah terbina dengan nasabah serta 
produk dan keahlian kami dalam melayani 
segmen-segmen usaha yang ada. Dengan 
menyesuaikan insentif bagi unit-unit business 
dan memanfaatkan jaringan operasional kami 
yang terintegrasi dan kemampuan untuk 
menawarkan produk yang sesuai dengan 
kebutuhan, kami bermaksud untuk segera 
memulai dua hingga tiga program. Program-
program ini akan meliputi cross-selling kepada 
karyawan dari perusahaan yang menjadi 
nasabah melalui rekening gaji atau juga 
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meluncurkan corporate atau retail card. Selain 
itu ada peluang untuk jasa cash management 
untuk para supplier dan distributor nasabah 
corporate kami. 

Terakhir, kami akan terus menyesuaikan 
sistem, kebijakan, prosedur dan organisasi 
kami untuk sepenuhnya dapat mengontrol 
NPL. Kami telah berdiskusi mengenai langkah-
langkah yang harus diambil untuk mengurangi 
NPL kami. Sehingga untuk selanjutnya kami 
tetap bisa menjaga NPL kami dalam batas 
minimum, meskipun kami agresif dalam 
menyalurkan kredit. Kami telah mengambil 
langkah-langkah untuk mengefektifkan proses 
persetujuan kredit dan mengoptimalkan 
operasi end-to-end kami. Implementasi 
sistem monitor kredit berdasarkan Customer 
Relationship Management (CRM) juga 
diharapkan menjadi salah satu kunci dalam 
proses perbaikan yang berkelanjutan.

Dalam satu hingga dua tahun ke depan, 
kami berharap untuk mengarahkan Bank 
Mandiri pada jalurnya, dengan mengatasi 
permasalahan yang ada dan membangun 
fondasi yang kuat untuk pengembangan 
selanjutnya. Kami akan fokus pada 
penyelesaian NPL, perbaikan manajemen 
risiko kredit, memperbaiki kinerja keuangan 
dan efisiensi operasional kami serta 
memperkuat kepemimpinan dan budaya 
berbasis kinerja.

Memasuki tahapan transformasi berikutnya, 
yang akan terbagi dalam tiga hingga lima 
tahun ke depan, kami akan ‘Outperform the 
Market,’ di mana kami akan mengkonsolidasi 
posisi kami di segmen yang kami tuju dan 
membentuk momentum. Bila kami telah 
membangun program operasional yang 
stabil, kami akan maju dengan lebih banyak 
inisiatif yang lebih berorientasi ke depan. 
Fokus kami akan bergeser ke perbaikan 
model usaha dan mencari peluang-peluang 
usaha baru. Kami akan terus mendorong 
kinerja di seluruh organisasi melalui desain 
ulang struktur organisasi dan deskripsi kerja, 
mempercepat pengembangan keahlian dan 
pembentukan talent pool sehingga akan siap 
untuk berkembang. 

Setelah era transformasi selama lima tahun, 
kami ingin ‘Shaping the End Game’ dalam 

membangun pasar jasa keuangan domestik, 
dengan mempercepat pertumbuhan dan 
memperlebar aktivitas kami. Kami akan 
memperluas model-model usaha kami 
untuk mencapai dominasi di semua segmen 
domestik yang kami tuju. Kami juga akan 
berpartisipasi dalam proses konsolidasi 
domestik untuk mempercepat peningkatan 
skala usaha kami di masa yang akan datang.

Keberhasilan kami dalam perjalanan 
transformasi kami ini dapat dikelompokkan 
dalam dua kelas: keberhasilan gemilang 
dengan dampak yang dapat diukur dalam 
waktu singkat, dan pembentukan fondasi 
untuk pertumbuhan yang akan memperbaiki 
kualitas pengembangan usaha kami 
selanjutnya. Dalam laporan tahunan ini, 
manajemen senior kami akan membahas lebih 
mendalam keberhasilan ini dan juga rencana-
rencana kami di masa datang.

bUdaya PerUsahaan 
yanG mendUkUnG
Semua perubahaan yang telah diuraikan di 
atas sangat tergantung pada kemampuan 
kami untuk membangun dan menjaga 
budaya perusahaan yang kuat dan 
mendukung. Saya hendak mengakhiri 
sambutan ini dengan mengemukakan sekilas 
beberapa langkah nyata yang telah kami 
laksanakan untuk mewujudkannya.

Kami telah memformulasikan corporate values 
yang baru: Trust, Integrity, Professionalism, 
Customer Focus dan Excellence. Dalam laporan 
ini kami akan menjelaskan lebih lanjut 
harapan dan tingkah laku yang diharapkan 
dari corporate values tersebut. Kami telah 
mengenalkan dan mensosialisasikannya 
ke seluruh organisasi sebagai dasar 
pengembangan Bank Mandiri di masa yang 
akan datang.

Kami telah menyelesaikan reorganisasi yang 
berfokus pada konsolidasi corporate banking 
dan perbaikan fungsi loan work-out. Kami 
telah melakukan program promosi internal 
dan juga merekrut dari luar untuk mengisi 
posisi manajemen senior. Rekrutmen tersebut 
termasuk diantaranya untuk Group Head  
Credit Recovery II dan Group Head Corporate 
Banking III.

Melalui Personnel Policy Committee kami telah 
menindaklanjuti kasus penyelewengan-
penyelewengan, dan kami juga membentuk 
Komite Good Corporate Governance yang 
bernaung di bawah Komisaris untuk 
mendorong komitmen kami atas prinsip-
prinsip GCG serta implementasinya.

kesimPULan
Saya tetap yakin dengan kapabilitas yang 
ada dan komitmen dari seluruh staf dan 
manajemen Bank Mandiri, dan dengan 
dukungan dari para stakeholder, kami mampu 
menjawab semua tantangan dan mewujudkan 
visi kami untuk menjadi Bank Terpercaya 
Pilihan Anda.

Atas nama Direksi, saya sampaikan 
penghargaan dan terima kasih kepada 
Sdr Ventje Rahardjo dan Sdr. Nimrod Sitorus, 
Managing Director yang mengundurkan 
diri pada tahun 2005, atas jasa-jasa dan 
pengabdiannya selama ini. Saya juga hendak 
menyampaikan terima kasih kepada para 
karyawan Bank Mandiri atas usaha-usahanya 
yang tidak berkesudahan dalam membangun 
Bank Mandiri hingga menjadi seperti saat 
ini. Terima kasih juga kepada Komisaris 
dan Komite Audit atas kontribusinya 
yang berharga dalam memberikan arahan 
sepanjang tahun ini.

Terakhir, terima kasih saya sampaikan kepada 
para stakeholder dan nasabah. Kami sangat 
menghargai dukungan anda.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

agus Martowardojo
Direktur Utama
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direktur Utama

Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh 
gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas 
Indonesia pada tahun 1984. Beliau memulai 
karier perbankan sebagai International Loan 
Officer di Bank of America Cabang Jakarta 
selama tiga tahun. 

Bergabung dengan Bank Niaga pada tahun 
1986, dan menduduki posisi sebagai Vice 
President, Corporate Banking, Group Banking 
Head selama kurang lebih delapan tahun. 
Pada tahun 1995, beliau ditunjuk sebagai 
Direktur Utama PT. Bank Bumiputera dan 

ditunjuk sebagai Direktur Utama PT. Bank 
Ekspor Impor Indonesia (Persero) pada 
tahun 1998.

Selama kurun waktu tahun 1999 sampai 
dengan 2002, beliau ditunjuk sebagai 
Managing Director Bank Mandiri yang 
membawahkan bidang Risk Management dan 
Restrukturisasi Kredit, Retail Banking dan 
Operations, dan terakhir bidang Sumber Daya 
Manusia dan Support Services. 
 
Bulan Oktober 2002, setelah menjabat 
sebagai Dewan Penasehat BPPN beliau 
ditunjuk menjadi Direktur Utama PT. Bank 
Permata Tbk. Bulan Mei 2005, Beliau ditunjuk 

untuk menduduki posisi puncak di Bank 
Mandiri sebagai Direktur Utama. 

Beliau terpilih sebagai Ketua Insitut Bankir 
Indonesia pada tahun 2004 dan hingga saat 
ini menjabat sebagai Ketua Perbanas sejak 
tahun 2003. Beliau juga menjabat sebagai 
Ketua Bankers Club Indonesia dari tahun 2000 
sampai dengan 2003 dan sampai saat ini 
masih menjabat sebagai Dewan Penasihat.
Tahun 2001 sampai dengan 2004, beliau 
merupakan anggota Dewan Nasional Institut 
Bankir Indonesia.

direksi
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1. agus Martowardojo
 direktur Utama

2. i Wayan agus Mertayasa 
 Wakil Presiden direktur
 Cfo finance & strategy*

3. Johanes Bambang Kendarto 
 direktur treasury & international

4. sasmita
 direktur small business & micro banking
 direktur human Capital & Compliance*

5. Zulkifli Zaini
 direktur distribution network

6. Honggo Widjojo
 koordinator Commercial banking

7. abdul rachman 
 direktur Corporate banking

8. sentot a. sentausa 
 koordinator risk management

9. andreas e. susetyo 
 Cito information technology

10. omar s. anwar 
 direktur Consumer banking

 * Perangkapan
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i Wayan aGUs mertayasa
Wakil Presiden direktur
Cfo finance & strategy

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi 
di Universitas Brawijaya Malang tahun 1973. 
Beliau memulai karir di Bank Bumi Daya (BBD) 
sebagai Analis Kredit, kemudian menjabat 
Kepala Bagian Kredit di BBD Denpasar pada 
tahun 1980. Tahun 1983 sampai tahun 1991 
beliau dimutasikan untuk menduduki posisi 
jabatan Wakil Kepala Cabang dan Kepala 
Cabang di berbagai cabang Bank Bumi Daya.

Pada tahun 1991, beliau ditunjuk untuk 
menduduki jabatan sebagai General Manager 
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Bank Bumi Daya Los Angeles AS. Tahun 1992, 
dimutasikan ke HongKong, dimana beliau 
menjabat sebagai Chief Representative Bank 
Bumi Daya Kantor Perwakilan Hong Kong, 
dan kemudian menjadi Chief Executive BBD 
International Finance HongKong. Tahun 
1993, beliau kembali ke Amerika Serikat dan 
menduduki posisi sebagai General Manager 
Bank Bumi Daya New York sampai dengan 
tahun 1994.

Beliau ditunjuk menjadi Direktur di Bank 
Pembangunan Indonesia (Bapindo) tahun 
1994, membawahkan bidang Treasury & 
International Banking, Financial Acoounting and 
Credit Restructuring selama lima tahun.

Seiring proses merger Bank Mandiri, beliau 
ditunjuk untuk menjadi Executive Vice President 
membawahkan bidang Risk Management sejak 
Juli 1999 sampai dengan Juli 2001, dimana 
beliau menjadi Senior Executive Vice President 
Coordinator Human Resources, Compliance and 
Corporate Secretary.

Tahun 2002, beliau ditunjuk menjadi 
Managing Director and Senior Executive Vice 
President, Human Resources, Compliance and 
Corporate Secretary, dan pada bulan April 2003 
membawahkan bidang Risk Management. 
Bulan Mei 2005, beliau ditunjuk sebagai Wakil 
Direktur Utama merangkap Chief Financial 
Officer Finance & Strategy.

J.b. kendarto
direktur treasury & international

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi 
dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta 
pada tahun 1979. Beliau memulai karier di 
Bank Ekspor Impor Indonesia (BankExim) 
sebagai Officer di Cabang dari tahun 1980 
sampai tahun 1984, dan Officer di Treasury 
tahun 1984 sampai tahun 1987. Tahun 1987 
dimutasikan ke BankExim Cabang London 
dan kemudian menjadi Officer di BankExim 
Cabang Paris sampai dengan tahun 1994.

Beliau kembali ditempatkan di Treasury 
Kantor Pusat dan menjabat sebagai Kepala 
Seksi sebelum kemudian dimutasikan ke 
luar negeri dan menduduki jabatan sebagai 
Chief Representative, BankExim Hong Kong. 

Tahun 1997, beliau ditunjuk menjadi Kepala 
Biro Pengelolaan Dana BankExim Jakarta, 
dan pada tahun 1998 ditunjuk menjadi 
Direktur BankExim. 

Seiring proses merger Bank Mandiri, beliau 
menjadi Executive Vice President Coordinator 
Treasury and Global Market Bank Mandiri sejak 
bulan Juni 1999 sampai dengan Agustus 2001.

Bulan Agustus 2001, beliau ditunjuk menjadi 
Executive Vice President, Financial Institutions 
and Overseas Network Bank Mandiri sampai 
bulan April 2003, dan sejak bulan April 2003 
menduduki posisi Managing Director Bank 
Mandiri Treasury & International.

Beliau menjabat Chief Executive and Managing 
Director of BEII (DTC) HongKong sejak tahun 
1985 sampai 1997 dan Komisaris EXIM 
Securities dari tahun 1997 sampai tahun 
1998. Tahun 2002 sampai tahun 2003, beliau 
juga menjabat sebagai Vice Chairman, BMEL 
London dan sebagai CEO and Director of 
PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia. 

sasmita
direktur small Business & Micro Banking
direktur Human Capital & Compliance*

Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh 
gelar Sarjana Muda dari Akademi Akutansi 
Indonesia Jakarta tahun 1975 dan memulai 
karir di Bank Dagang Negara (BDN) Jakarta 
tahun 1974 di Divisi Accounting.
Beliau dimutasikan ke Divisi Perbankan 
Internasional BDN dan menjabat Kepala Seksi 
Sistem & Prosedur Urusan Luar Negeri tahun 
1987, dan Kepala Bagian tahun 1988.

Tahun 1991 sampai tahun 1994, beliau 
menjabat menjadi Operation Manager Staco 
International Finance Ltd. Hong Kong dan 
ditunjuk menjadi Assistant Managing Director 
Staco International Finance Ltd HongKong 
pada tahun 1994 selama 3 tahun. 

Tahun 1997, beliau kembali ke Indonesia 
menduduki posisi Kepala Cabang Bank 
Dagang Negara Kanwil XII Kota Baja 
Cilegon kemudian terpilih menjadi Tim 
Manajemen Bank Modern Jakarta tahun 
1998. Pada tahun 1999, bergabung dengan 

Tim Merger Bank Mandiri sebagai wakil 
dari BDN.

Seiring proses merger Bank Mandiri 
beliau ditunjuk sebagai sebagai Division 
Head Operation & Branch Operation System 
Bank Mandiri Jakarta sampai tahun 2001. 
Tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, 
menjabat sebagai Group Head Central 
Operations. 

Tahun 2004, beliau ditunjuk menjadi Group 
Head Jakarta Network dan pada bulan Mei 
2005 ditunjuk sebagai Managing Director 
Bank Mandiri membawahkan bidang Small 
Business & Micro Banking Directorate sampai 
sekarang. Menjelang akhir tahun, beliau juga 
mengkoordinasikan Direktorat Human Capital 
and Compliance.

Sejak tahun 2003 sampai sekarang, beliau 
menjabat Komisaris PT Gelora Karya 
Jasatama, Jakarta. 

ZULkifLi Zaini
direktur distribution network

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik 
dari Institut Teknologi Bandung tahun 1980 
dan memperoleh gelar MBA Finance dari 
Washington University USA pada tahun 
1994. Beliau memulai karier sebagai Civil 
& Structural Engineer pada Wiratman and 
Associate tahun 1980. Pada tahun 1983, 
beliau menduduki jabatan Project Engineer 
Civil & Structural Supervisor pada PT. Wahana 
Muda Indonesia.

Beliau memulai karier perbankan sebagai 
Account Officer pada Bank Pembangunan 
Indonesia (Bapindo) tahun 1988 sampai tahun 
1991. Setelah menyelesaikan pendidikan S2, 
beliau ditugaskan sebagai Staf Perbankan 
dan Jasa Keuangan di Bank Pembangunan 
Indonesia Jakarta.

Tahun 1994 sampai tahun 1996, beliau 
menjabat Head of Project Finance Bapindo 
Cabang Surabaya kemudian dimutasikan 
ke Bandung dan menjabat sebagai Wakil 
Kepala Cabang Bapindo Cabang Bandung dari 
tahun 1996 sampai tahun 1998. Pada tahun 
yang sama beliau dimutasikan ke Jambi dan 
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menjabat sebagai Kepala Cabang.
Seiring proses merger Bank Mandiri, beliau 
menduduki posisi Senior Manager dan Team 
Leader, Credit Risk Management. Pada bulan 
September 1999 sampai dengan Januari 
2003, beliau ditunjuk sebagai Vice President 
and Division Head, Government Relationship 
Management RM 03 sampai tahun 2003.

Pada bulan Januari 2003, beliau menjabat 
Senior Vice President dan Group Head Retail 
Risk Management, dan pada bulan September 
2003, ditunjuk sebagai Managing Director 
& Senior Executive Vice President, Distribution 
Network. 

honGGo WidJoJo
Koordinator Commercial Banking

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Perikanan 
jurusan Sosial Ekonomi dari Universitas Sam 
Ratulangi Manado pada tahun 1988 dan 
memperoleh gelar MBA Statistics & Finance 
dari Royal Melbourne Institute of Technology, 
Melbourne tahun 1994. Memulai karier di Bank 
Central Asia sebagai Marketing Officer.

Tahun 1992, beliau dipromosikan menjadi Kepala 
Cabang di BCA dan setelah menyelesaikan 
program S2nya, beliau ditunjuk sebagai Regional 
Head of Credit.
Bergabung dengan Bank Internasional Indonesia 
sebagai Vice President and Head, Corporate Banking 
Division tahun 1996.

Beliau bergabung dengan Bank Mandiri tahun 
2000 sebagai Vice President and Regional Head 
dan tahun 2001 menjadi Executive Vice President 
serta Group Head Central Operations pada tahun 
2004. Tahun 2005, beliau ditunjuk sebagai 
Koordinator Commercial Banking, merangkap 
sebagai Group Head Jakarta Commercial Sales. Sejak 
tahun 2002 sampai sekarang beliau menjabat 
sebagai Komisaris PT Mandiri Sekuritas. 

abdUL raChman 
direktur Corporate Banking

Lulus dengan menyandang gelar Sarjana 
Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas 
Padjadjaran Bandung pada tahun 1980 dan gelar 
MBA jurusan Financial Management dari Kansas 

State University USA tahun 1989. 
Beliau bergabung dengan Bank Pembangunan 
Indonesia (Bapindo) Jakarta sebagai staf 
pengawasan kredit pada tahun 1981. 
Setelah menyelesaikan pendidikan S2nya, 
beliau ditunjuk menduduki posisi Business 
Development Manager di Bapindo Cabang 
HongKong dari tahun 1990 sampai 1992 
dan ditunjuk menjadi General Manager Hong 
Kong Branch Bapindo dari tahun 1993 sampai 
dengan tahun 1995.

Tahun 1995, beliau dimutasikan ke Bapindo 
Cabang Surabaya menduduki posisi Kepala 
Cabang, dan kemudian dimutasikan ke Kantor 
Pusat Bapindo Jakarta tahun 1996 menduduki 
posisi Deputy Kepala Divisi Perbankan 
Internasional. Tahun 1997 sampai dengan 
tahun 1999, beliau menjabat Kepala Divisi 
Perbankan Internasional.

Seiring proses merger Bank Mandiri tahun 
1999, beliau ditunjuk sebagai Senior Vice 
President Corporate Banking Bank Mandiri 
Jakarta, dan pada tahun 2001 ditunjuk 
menjadi Group Head & Senior Vice President, 
Corporate Banking Bank Mandiri Jakarta.
Bulan Mei 2005, beliau ditunjuk menjadi 
Managing Director & Senior Executive Vice 
President Corporate Banking. 

Bulan April 2003 sampai dengan Agustus 
2004, beliau ditunjuk sebagai Komisaris 
PT Mandiri Sekuritas Jakarta. Beliau juga 
ditunjuk sebagai Komisaris Bank Syariah 
Mandiri sejak Februari 2004 sampai dengan 
bulan Mei 2005.

Beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Financial 
Institution Club (FI Club) sejak tahun 1998 
sampai dengan tahun 2000 dan kemudian 
menjabat sebagai Ketua sejak terpilih tahun 
2001 sampai sekarang. Tahun 2000—2003 
beliau menjadi pengajar di Institut Bankir 
Indonesia (SESPIBANK) Jakarta. 

sentot a. sentaUsa
Koordinator risk Management

Menyelesaikan pendidikan Sarjana jurusan 
Statistik dari Universitas Padjajaran 
Bandung tahun 1983 dan memperoleh gelar 
MBA dari Monash University, Melbourne 

tahun 1995. Tahun 1983 sampai dengan 
tahun 1985, berkarier sebagai Analis 
Sistem Planologi di Badan Pengkajian dan 
Penerapan Teknologi (BPPT). 

Mengawali karier di dunia perbankan tahun 
1986 sebagai Officer di Divisi Riset dan 
Pengembangan Bank Pembangunan Indonesia 
(Bapindo) sampai dengan tahun 1995. Beliau 
dimutasikan ke Direktorat Treasury tahun 1996 
bidang Assets & Liabilities Committee (ALCO).

Tahun 1997, beliau ditunjuk menjadi Wakil 
Kepala Cabang Bapindo Palembang, dan 
ditunjuk menduduki jabatan Kepala Cabang di 
dua cabang lainnya sampai tahun 1998.
Seiring merger Bank Mandiri tahun 1999, 
beliau menjabat Vice President and Division 
Head, Global Markets & Treasury dibawah 
Direktorat Treasury & International.

Beliau ditunjuk sebagai Vice President and 
Division Head Market, Operational and Legal Risk 
pada tahun 2000, dan sebagai Vice President 
serta Division Head untuk Procurement and 
Fixed Assets pada tahun 2001.

Akhir tahun 2001, beliau ditunjuk sebagai 
Vice President and Regional Risk Manager, di 
Bank Mandiri Cabang Surabaya. Kembali ke 
Kantor Pusat tahun 2003, beliau menduduki 
jabatan Group Head and Senior Vice President 
untuk Procurement & Fixed Assets.

Tahun 2004, beliau ditunjuk sebagai Senior Vice 
President & Group Head Consumer Risk Group, 
dan dimutasikan untuk jabatan yang sama 
sebagai Portfolio and Operational Risk Group 
pada awal tahun 2005. Bulan Juni 2005, beliau 
ditunjuk sebagai Coordinator, Risk Management 
Directorate, merangkap sebagai Group Head 
Portfolio and Operational Risk.

andreas e. sUsetyo
Cito information technology

Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Institut 
Teknologi Sepuluh November Surabaya tahun 
1984 dan menyelesaikan pendidikan Magister 
Manajemen dari Sekolah Tinggi Prasetya 
Mulya Jakarta pada tahun 1994. Mengawali 
karier sebagai Account Manager di PT Daeng 
Brothers Jakarta pada tahun 1984. Tahun 
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1987, beliau ditunjuk sebagai Relationship 
Manager, Retail Banking dan Vice President 
Technology Planning di PT Swadharma Duta 
Data Jakarta salah satu anak perusahaan 
BNI 46.

Tahun 1991, beliau menjabat sebagai Vice 
President dan Senior Consultant pada PT Mitra 
Info Konsultasi Jakarta (anak perusahaan dari 
IBM) dan kemudian menjadi Direktur pada 
tahun 1994. Tahun 1995 beliau bergabung 
dengan Bank Niaga sebagai Senior Vice President 
& Group Head Information & Technology dan 
tahun 1999 beliau ditunjuk menjadi Direktur 
Operational di Bank Niaga sampai dengan 
Agustus 2001.

Tahun 2000 beliau berkarier di Bank Mandiri, 
menjabat sebagai Senior Vice President, Head of 
Information Technology dan menjadi Executive 
Vice President & Group Head Information & 
Technology pada bulan Agustus 2001.

Beliau ditunjuk sebagai Chief Information 
and Technology Officer & Senior Executive Vice 
President Direktorat Information & Technology 
pada bulan Oktober 2003.

Beliau terpilih sebagai wakil Indonesian Country 
Liaisions dan anggota Steering Committee 
Global 2000 Co-ordinating Group dalam rangka 
persiapan menghadapi Y2K. 

omar s. anWar
direktur Consumer Banking

Menyelesaikan studi dan memperoleh gelar 
Sarjana Akuntansi dari University of Maryland 
USA tahun 1980 dan memperoleh gelar MBA 
Finance dari George Washington University 
USA pada tahun 1982.

Beliau memulai karir sebagai akuntan dan 
analis di RMHI Inc. Houston Texas USA dan di 
PT Huffco Indonesia dari tahun 1983 sampai 
dengan tahun 1988.

Bergabung dengan Citibank N.A. Jakarta tahun 
1989 sebagai Manager of the Quality Assurance 
Unit, dan menjadi Assistant Vice President of 
Operations tahun 1991 serta menjabat Manajer 
Cabang Surabaya tahun 1993. Tahun 1996, 
beliau menjabat Assistant Vice President, Sales 

and Investment Product Development.
Tahun 1998, beliau bergabung dengan 
PT Bimantara Citra Tbk., Jakarta sebagai 
Wakil Direktur, Corporate Finance, dan kembali 
berkarier di dunia perbankan saat menjabat 
sebagai Vice President of Consumer Banking 
ABN AMRO Jakarta.

Bulan Juli 1999 bergabung dengan Bank 
Mandiri sebagai Senior Vice President bidang 
Products & Business Development dan kemudian 
menjadi Senior Executive Vice President Retail 
Banking Bank Mandiri pada tahun 2001.

Beliau ditunjuk sebagai Senior Executive Vice 
President Consumer Banking pada bulan Januari 
2003 dan kemudian menduduki posisi jabatan 
Managing Director Consumer Banking Bank 
Mandiri pada bulan April 2003.
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struktur organisasi

KoMisaris

audit Committee
risk Policy Committee
nomination & remuneration Committee 
Good Corporate Governance Committee
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finance & strategy

Passion for Results “Kami berkomitmen untuk 
memperkuat budaya berbasis kinerja tidak hanya melalui “hard 
aspects” tapi juga melalui “softer elements” seperti penerapan 
corporate values yang baru.” 
— i Wayan aGUs mertayasa Wakil direktur Utama
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Bank Mandiri saat ini telah berhasil 

mengintegrasikan secara penuh dan optimal 

Performance Measurement System (PMS) 

sebagai sarana utama bagi manajemen 

dalam pengambilan keputusan strategis. 

Secara berkala, PMS menganalisa 

profitabilitas unit-unit business, cabang dan 

juga setiap nasabah. Selanjutnya, PMS ini 

akan dikembangkan sebagai sarana untuk 

pengalokasian modal antar unit business, 

produk dan jasa serta kegiatan.

Semua usaha ini dilakukan untuk 

menanamkan budaya berbasis kinerja di 

seluruh Bank Mandiri dan mendorong 

penerapan manajemen berbasis nilai. 

Dengan PMS sebagai masukan utama dalam 

perumusan strategi penentuan harga, 

manajemen hubungan nasabah, pengelolaan 

cabang-cabang yang optimal dan efisiensi 

biaya, mendorong proses penentuan strategi 

dan pengambilan keputusan operasional 

sehari-hari. Dengan demikian, semua unit 

business akan fokus pada kemampuan 

menghasilkan laba operasional dan para 

manajernya pun akan dievaluasi berdasarkan 

laba operasional yang dihasilkannya. Hal ini 

akan memotivasi para manajer unit business 

untuk lebih mengontrol pengembangan 

usahanya masing-masing.

Dengan PMS, para manajer unit business akan 

lebih memahami kinerja keuangan mereka 

dan tren dari faktor-faktor keuangan utama. 

Dengan laporan bulanan tersebut mereka 

dapat menyusun dan mengimplementasikan 

strategi yang diperlukan untuk memperbaiki 

usahanya. Para pemimpin cabang yang 

bertanggung jawab atas pendistribusian 

produk dan jasa juga dinilai berdasarkan 

pencapaian target keuangan yang sejenis 

serta peningkatan efektifitas dan efisiensinya. 

Untuk unit-unit supporting juga didorong 

untuk meningkatkan efisiensi dan mengelola 

service level masing-masing unit sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari proses 

usaha secara keseluruhan.

Kami memiliki komitmen untuk memperkuat 

budaya berbasis kinerja tidak hanya melalui 

‘hard aspects’ sebagaimana metode di atas, 

tapi juga melalui ‘softer elements’ seperti 

penerapan corporate values yang baru 

(trust, integrity, professionalism, customer 

focus dan excellence). Budaya yang baru 

ini merefleksikan komitmen seluruh level 

organisasi untuk berubah menjadi Bank 

dengan budaya yang berorientasi pada kinerja 

dengan fokus terhadap penjualan, pelayanan 

dan praktek perbankan yang sehat. Salah satu 

penerapannya adalah Direksi bersama dengan 

manajer unit business terkait dan kepala 

wilayah mengkaji kinerja suatu business dalam 

Performance Review Meeting bulanan.

Tata kelola kinerja yang baru ini membuat 

Direksi dapat mengkaji dengan cepat dan 

memahami dengan komprehensif semua 

permasalahan bisnis dan keuangan, serta 

merumuskan taktik dan strategi operasional 

untuk merespon semua tantangan yang 

dihadapi. Kesimpulan yang dicapai dalam 

forum ini akan ditindaklanjuti oleh unit-

unit terkait secara independen maupun 

gabungan kelompok kerja. Proses ini juga 

akan memperkuat aliansi, kerja sama dan 

koordinasi diantara berbagai unit di dalam 

Bank Mandiri. Terakhir, Monthly Performance 

Review Meeting ini merupakan faktor sentral 

dalam implementasi kami atas keseluruhan 

sistem manajemen kinerja, yang akan 

memperkokoh implementasi Balanced 

Scorecard yang telah dilakukan sebelumnya.

Tahap selanjutnya, kami akan memusatkan 

perhatian pada alokasi permodalan dan 

pengukuran Economic Value Added (EVA) 

sehingga tiap unit business akan bertanggung 

jawab penuh atas modal masing-masing 

yang merupakan implementasi lebih lanjut 

dari konsep Strategic Business Unit (SBU). Hal 

ini merupakan salah satu tema transformasi 

Bank Mandiri periode 2006–2010 yang akan 

membentuk fondasi strategi Multi-specialist. 

Kami memandang implementasi konsep 

SBU sebagai penentu kemampuan Bank 

Mandiri untuk berkompetisi di masa depan 

dan juga merupakan tahapan akhir dari 

implementasi manajemen berbasis nilai (Value-

Based Management).

Berbagai macam konsep dan metodologi 

end-to-end Performance Management System 

melengkapi implementasi Basel II di seluruh 

areal manajemen risiko Bank Mandiri. Semua 

ini akan diadaptasi dan disempurnakan 

untuk mewujudkan prinsip-prinsip Basel II, 

khususnya mengenai alokasi permodalan dan 

risk-based pricing.

Akhirnya, dengan integrasi sepenuhnya 

Performance Management System dengan 

budaya berbasis kinerja kami yang dinamis, 

kami percaya kami dapat mentransformasi 

Bank Mandiri dan mengembangkan usaha 

kami secara agresif untuk mencapai visi 

jangka panjang kami menjadi Dominant 

Multi-specialist Bank dengan pangsa pasar 

pendapatan sebesar 20%–30% dari semua 

segmen yang kami layani. Ini semua akan 

dilanjutkan dengan menjadi Regional 

Champion Banks di Asia Tenggara.

strategi, budaya berbasis kinerja dan manajemen berbasis nilai
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Pembahasan Umum dan analisis manajemen 
mengenai kondisi keuangan dan hasil operasional

bahasan serta anaLisis tentanG 
kondisi keUanGan dan hasiL 
oPerasionaL bank mandiri.
Bahasan mengenai operasional Bank Mandiri, 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2005 dan 2004 ini sebaiknya 
dibaca bersama-sama dengan Laporan 
Keuangan yang lengkap, termasuk catatan-
catatan di dalamnya yang terdapat pada 
bab berikutnya.

Bahasan ini disusun berdasarkan Laporan 
Keuangan Konsolidasian Bank yang disajikan 
sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi 
yang berlaku umum di Indonesia (PSAK) 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2005. Laporan keuangan tersebut 
telah di audit oleh auditor independen Ernst 
& Young Prasetio, Sarwoko & Sandjaja. Data 
keuangan tahun 2005 juga disajikan dalam 

US Dollar dengan menggunakan kurs pada 
tanggal 31 Desember 2005 yaitu USD1 = 
Rp9.830

Kecuali dinyatakan lain, semua informasi 
keuangan yang berhubungan dengan Bank 
Mandiri dinyatakan atas dasar konsolidasi 
sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang 
berlaku umum di Indonesia. 

Bahasan serta analisis tentang kondisi 
keuangan dan hasil operasional ini disajikan 
dalam tiga bagian sebagai berikut:

Kilasan mengenai Kinerja  
dan Kondisi Keuangan 
Memberikan kilasan mengenai 12 kinerja dan 
kondisi keuangan utama. Kilasan ini juga 
menyajikan kinerja dan kondisi keuangan 
Bank Pemerintah dan Bank Swasta lainnya. 

Pembahasan yang lebih rinci atas kinerja dan 
kondisi keuangan tersebut disajikan pada 
bagian lain pembahasan umum dan analisis 
manajemen mengenai kondisi keuangan dan 
hasil operasional.

Hasil operasional
Memberikan kajian mengenai kinerja 
keuangan yang disusun berdasarkan Laporan 
Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2005 dan 2004.

Kondisi Keuangan 
Memberikan kajian mengenai kinerja 
keuangan yang disusun berdasarkan Neraca, 
Laporan Arus Kas serta Laporan Komitmen 
dan Kontinjensi, yang disajikan pada 
halaman selanjutnya.

bank manDiri bank lain

• Marjin pendapatan 
bunga bersih pada tahun 
2005 sebesar 4%, turun 
dibandingkan tahun 
sebelumnya sebesar 4.4%.

• Penurunan tersebut 
terutama disebabkan 
berkurangnya pendapatan 
bunga yang berasal dari 
Obligasi Pemerintah dengan 
suku bunga tetap yang 
dijual selama tahun 2004 
serta meningkatnya suku 
bunga simpanan.

• Marjin pendapatan 
bunga bersih Bank 
Pemerintah pada tahun 
2005 mengalami sedikit 
penurunan dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya. 

• Marjin pendapatan bunga 
bersih Bank Swasta pada 
tahun 2005 mengalami 
sedikit kenaikan yang 
sebelumnya 6,2% 
menjadi 6,4%.

• Imbal Hasil Rata-rata 
Ekuitas (ROE) pada tahun 
2005 mengalami penurunan 
sebesar 89,0% dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya.

• Penurunan tersebut 
terutama disebabkan 
tingginya pembentukan 
PPAP untuk Non Performing 
Loans (NPL

• Penurunan laba bersih 
sebagian besar bank utama 
menyebabkan menurunnya 
ROE di tahun 2005.

• ROE Bank Mandiri paling 
rendah bila dibandingkan 
dengan Bank Pemerintah 
(24,2%) dan Bank Swasta 
lain (23,7%).

seKilas tentanG KinerJa dan Kondisi KeUanGan BanK Mandiri(1)
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bank manDiri bank lain

• ROA turun menjadi 0,5% 
dibandingkan tahun 
sebelumnya 3,1%.

• Penurunan tersebut 
terutama disebabkan 
tingginya pembentukan 
PPAP untuk Non 
Performing Loans (NPL).

• Penurunan laba bersih 
Bank Pemerintah dan Bank 
Swasta menyebabkan 
menurunnya ROA di 
tahun 2005.

• Rata-rata ROA perbankan 
pada tahun 2005 
mengalami penurunan 
dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya, yang semula 
3,4% menjadi 2,2%.

• Terjadi peningkatan rasio 
biaya terhadap pendapatan 
bersih sebesar 25,2% 
meskipun masih dalam 
tingkat yang baik (56,6%).

• Selain penurunan 
pendapatan bunga dari 
Obligasi Pemerintah 
dengan suku bunga tetap 
juga disebabkan adanya 
pembebanan untuk MSOP 
dan pencadangan Masa 
Bebas Tugas (MBT).

• Rasio biaya terhadap 
pendapatan bersih Bank 
Swasta sebesar 46,5% masih 
lebih baik dibandingkan 
dengan Bank Pemerintah 
lainnya yaitu 49,9%.

• Rasio kredit dalam 
perhatian khusus di tahun 
2005 mengalami kenaikan 
dari 9,1% pada tahun 2004 
menjadi 12,6%.

• Rasio kredit dalam 
perhatian khusus Bank 
Pemerintah mengalami 
penurunan dibandingkan 
tahun sebelumnya.

• Rasio kredit kolektibilitas 
DPK terhadap total kredit 
Bank Swasta mengalami 
sedikit peningkatan dari 
6,9% menjadi 7,2%.

• Rasio Kredit Bermasalah—
Bruto pada tahun 2005 
mengalami kenaikan yang 
cukup signifikan dari 7,1% 
pada tahun 2004 menjadi 
25,3% yang disebabkan adanya 
peraturan yang baru dari Bank 
Indonesia mengenai penilaian 
kualitas aktiva Bank Umum 
serta memburuknya kondisi 
ekonomi pada semester 2

• Rasio Kredit Bermasalah—
Neto pada tahun 2005 
sebesar 15,3% 

• Rasio kredit bermasalah 
bruto Bank Pemerintah 
lainnya meningkat 
cukup tinggi dari 4,2% 
menjadi 8,3%.

• Rasio kredit bermasalah 
bruto Bank Swasta 
mengalami sedikit 
penurunan dari 3,0% 
pada tahun sebelumnya 
menjadi 2,8%.

seKilas tentanG KinerJa dan Kondisi KeUanGan BanK Mandiri 
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bank manDiri bank lain

• Penyisihan penghapusan 
kredit terhadap kredit 
bermasalah mengalami 
penurunan yang cukup 
signifikan dari 128,8% pada 
tahun 2004 menjadi 44,4%.

• Sejalan dengan 
meningkatnya NPL, kami 
mulai memperhitungkan 
nilai agunan dalam 
pembentukan PPAP.

• Kebijakan pembentukan 
PPAP sejak triwulan I 
telah disesuaikan dengan 
ketentuan Bank Indonesia, 
dimana sebelumnya 
lebih konservatif

• Bank Swasta lebih 
konservatif dalam 
pembentukan PPAP 
dibandingkan dengan Bank 
Mandiri maupun Bank 
Pemerintah lainnya.

• Hal ini ditunjukkan oleh 
rasio PPAP terhadap NPL 
(96,0%) yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan Bank 
Pemerintah lainnya (81,0%).

• Rasio kredit terhadap dana 
pihak ketiga–non Bank 
tahun 2005 mengalami 
sedikit penurunan dari 
53,7% pada tahun 2004 
menjadi 51,8%.

• Hal ini disebabkan 
peningkatan dana pihak 
ketiga yang cukup signifikan 
pada triwulan IV.

• Rasio kredit terhadap 
dana pihak ketiga Bank 
Pemerintah lainnya 
sebesar 66,3% lebih tinggi 
dibandingkan dengan Bank 
Swasta yaitu sebesar 54,7%.

• Rasio beban overhead 
terhadap jumlah aktiva 
relatif stabil (2,4%), bahkan 
lebih rendah dibandingkan 
Bank Pemerintah lainnya 
maupun Bank Swasta.

• Sebagai bank terbesar, 
Bank Mandiri memiliki 
keunggulan komparatif 
dalam skala operasi, 
efisiensi dan komposisi 
aktiva termasuk Obligasi 
Pemerintah yang 
jumlahnya besar.

• Rasio beban overhead 
terhadap aktiva Bank 
Pemerintah mengalami 
peningkatan dari 3.6% pada 
tahun 2004 menjadi 4,0% 
pada tahun 2005, demikian 
halnya dengan Bank Swasta 
yang naik dari 3% menjadi 
3,2% periode yang sama. 

• Rasio dana mahal Bank 
Mandiri pada tahun 2005 
naik menjadi 54,6%, 
dibandingkan 46.2% 
tahun 2004.

•  Hal ini disebabkan terjadi 
kenaikan yang tinggi 
pada dana deposito 
hingga 38,8%, dan terjadi 
penurunan pada tabungan.

• Secara umum, komposisi 
dana mahal di tahun 
2005 mengalami kenaikan 
dibandingkan tahun 2004, 
didorong naiknya suku 
bunga dan meningkatnya 
spread bunga dana mahal 
dibandingkan dana murah.

• Peningkatan rasio dana 
mahal rata-rata Bank 
Swasta (45,2%) lebih 
tinggi dibandingkan 
dengan peningkatan rasio 
Bank Mandiri

seKilas tentanG KinerJa dan Kondisi KeUanGan BanK Mandiri 
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rata-rata base lenDing rate 

rupiah

Valas

 04  05

bank manDiri bank lain

• Rasio Kecukupan Modal Inti 
masih cukup tinggi yaitu 
sebesar 18,0% 

• Hal ini menunjukkan modal 
yang masih sangat solid 
mengantisipasi perubahan.

• Rasio Kecukupan Modal Inti 
Bank Pemerintah lainnya 
maupun Bank Swasta relatif 
cukup tinggi masing-masing 
sebesar 11,2% dan 16,5%.

• Sistem perbankan 
memiliki kecukupan modal 
yang sangat baik untuk 
mengantisipasi kebutuhan 
pertumbuhan.

• Rasio Kecukupan Modal 
(CAR) Bank Mandiri pada 
tahun 2005 sebesar 23,7%, 
lebih tinggi dibandingkan 
Bank Pemerintah lainnya 
dan Bank Swasta.

• Dengan CAR yang cukup 
tinggi tersebut 
memungkinkan 
Bank Mandiri untuk 
memperbaiki kualitas 
aktiva produktif dan juga 
mengembangkan usaha.

• Secara umum, semua jenis 
bank mengalami penurunan 
CAR di tahun 2005, namun 
masih memperlihatkan 
kecukupan modal pada 
tingkat yang cukup, jauh 
di atas kebutuhan modal 
menurut regulasi (8%).

Catatan:
(1) Data untuk Bank Pemerintah, merupakan rata-rata data keuangan BRI, BNI dan BTN, sedangkan data Bank Swasta merupakan rata-rata data keuangan BCA, Bank Danamon, 

BII, Bank Lippo dan Bank Niaga yaitu 5 bank swasta terbesar menurut total aktiva yang datanya tersedia semenjak tahun 2000.
(2) Rasio Biaya terhadap pendapatan bersih = Beban overhead/Pendapatan operasional (tidak termasuk pendapatan kenaikan nilai dan keuntungan penjualan surat berharga dan 

Obligasi Pemerintah).

seKilas tentanG KinerJa dan Kondisi KeUanGan BanK Mandiri 
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hasiL oPerasionaL 
• Laba per saham (EPS) sebesar Rp30
• Laba bersih sebesar Rp603 miliar 
• Pendapatan provisi, komisi dan fee 

meningkat sebesar Rp285 miliar atau 22,0% 
• Jumlah pendapatan operasional sebesar 

Rp11.444 miliar 

PendaPatan bUnGa bersih 
Pendapatan bunga bersih menurun sebesar 
8,2% dari Rp9.534 miliar pada tahun 2004 
menjadi Rp8.754 miliar pada tahun 2005. 
Penurunan tersebut terutama disebabkan 
oleh kenaikan beban bunga sebesar 24,4% 
dari Rp9.679 miliar pada tahun 2004 menjadi 
Rp12.044 miliar pada tahun 2005, sedangkan 
kenaikan pendapatan bunga hanya sebesar 
8,2% dari Rp19.213 miliar pada tahun 2004 
menjadi Rp20.798 miliar pada tahun 2005.

Yield pendapatan bunga kredit rupiah 

maupun valas pada tahun 2005 mengalami 
penurunan dibandingkan dengan tahun 2004 
dari 12,9% untuk rupiah dan 6,8% untuk valas 
menjadi masing-masing 12,2% dan 5,6%, 
sementara nominal rata-rata mengalami 
kenaikan dari Rp48.826 miliar untuk rupiah 
dan Rp29.492 miliar untuk valas menjadi 
Rp62.839 miliar dan Rp32.826 miliar.

Rata-rata Base Lending Rate kredit rupiah 
maupun valas pada tahun 2005 lebih tinggi 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 
Suku bunga rupiah meningkat 155 basis 
point sementara valas meningkat sebesar 
16 basis point. Rendahnya yield kredit 
secara keseluruhan terutama disebabkan 
peningkatan yang cukup signifikan atas kredit 
bermasalah (Non Performing Loans–NPL). Pada 
akhir tahun 2005 sebesar 19,6% dari kredit 
rupiah merupakan NPL sedangkan valas 
sebesar 48,9%.

6,24%

12,12%10,57%

6,40%
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rinGKasan PerHitUnGan laBa (rUGi) UntUK taHUn YanG BeraKHir Pada 31 des 2004 dan 31 des 2005

2004
rpmiliar

2005
rpmiliar

usD
juta % perubahan

Pendapatan Bunga 19.213 20.798 2.116 8,2
Beban Bunga (9.679) (12.044) (1.225) 24,4
Pendapatan Bunga—Bersih 9.534 8.754 891 (8,2)
Pendapatan Provisi, Komisi dan Fee 1.292 1.577 160 22,0
Pendapatan Transaksi Valuta Asing 402 74 8 (81,6)
Keuntungan penjualan Surat Berharga & Obligasi Pemerintah 1.585 456 46 (71,2)
Keuntungan (Kerugian) atas Penurunan Nilai Surat Berharga & Obligasi Pemerintah 66 (89) (9) (234,8)
Pendapatan Lainnya 702 672 68 (4,4)
Pendapatan Operasional 13.581 11.444 1.164 (15,7)

Beban Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif dan 
Komitmen & Kontinjensi serta Lainnya (net) (24) (3.388) (345) 14,016,7

Beban Umum & Administrasi (2.989) (3.080) (313) 3,0
Beban Personalia (2.402) (3.187) (324) 32,7
Beban operasional Lainnya—Beban Lainnya (645) (601) (61) (6,8)
Laba Operasional 7.521 1.188 121 (84,2)
Pendapatan (Beban) Non Operasional—Bersih 4 45 5 1,025,0
Laba Sebelum pajak dan Hak Minoritas 7.525 1.233 125 (83,6)
Laba Bersih 5.256 603 61 (88,5)

analisa PendaPatan BUnGa BersiH (BanK saJa) selaMa taHUn 2004 dan 2005 (rpmiLiar)

aktiva

2004 2005

nominal rata-rata penDapatan % p.a nominal rata-rata penDapatan % p.a

rupiah
Kredit yang diberikan 48.826 6.314 12,9 62.839 7.693 12,2
Penempatan pada Bank lain 1.244 164 13,2 2.995 511 17,1
Surat Berharga 15.231 989 6,5 11.086 416 3,8
Obligasi Pemerintah 96.477 7.960 8,3 91.419 7.767 8,5
sub total 161.778 15.359 9,5 168.339 16.387 9,7

Valuta asing
Kredit yang diberikan 29.492 2.018 6,8 32.826 1.842 5,6
Penempatan pada Bank lain 7.045 20 0,3 8.738 269 3,1
Surat Berharga 3.728 129 3,5 2.097 146 7,0
Obligasi Lindung Nilai 5.975 209 3,5 1.652 35 2,1
sub total 46.240 2.376 5,1 5.313 2.292 5,1

lainnya
Provisi, Komisi & Fee dan lainnya - 652 - - 1.004 -
total (1) 208.018 18.455 8,9 213.652 19.683 9,2

kewajiban

2004 2005

nominal rata-rata biaya % p,a nominal rata-rata biaya % p,a

rupiah
Giro 30.164 1.085 3,6 28.907 1.018 3,5
Tabungan 43.004  2.165 5,0 47.099 2.041 4,3
Deposito Berjangka 74.246 4.831 6,5 80.042 6.621 8,3
Lainnya 8.595 363 4,2 9.772 305 3,1
sub total 156.009 8.444 5,4 165.820 9.985 6,0

Valuta asing
Giro 11.347 66 0,6 12.442 229 1,8
Deposito Berjangka 15.303 142 0,9 15.775 452 2,9
Lainnya 13.206 707 5,4 11.850 888 7,5
sub total 39.856 915 2,3 40.067 1.569 3,9
total (2) 195.865 9.360 4,8 205.887 11.554 5,6
net (1) - (2) 12.153 9.095 4,1 7.765 8.129 3,6
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Pendapatan bunga kredit untuk kolektibilitas 
4 dan 5 harus dibukukan sebagai pengurang 
pokok kredit. Jumlah pendapatan bunga 
kredit NPL yang dikoreksi pada 31 Desember 
2005 masing-masing sebesar Rp86 miliar 
untuk Rupiah dan Rp20 miliar untuk Valuta 
Asing. Apabila pendapatan bunga kredit NPL 
tersebut tidak dikoreksi, maka pendapatan 
bunga kredit Rupiah menjadi Rp7.779 miliar 
dengan yield sebesar 12,38%, sedangkan 
pendapatan bunga kredit valuta asing menjadi 
Rp1.862 miliar dengan yield sebesar 5,67%.

Yield pendapatan bunga Obligasi Pemerintah 
(termasuk obligasi lindung nilai) pada tahun 
2005 mengalami kenaikan dari 7,97% pada 
tahun 2004 menjadi 8,38%. Kenaikan 
yield ini terutama disebabkan perubahan 
komposisi Obligasi Pemerintah, dimana pada 
periode meningkatnya suku bunga, Obligasi 
Pemerintah dengan suku bunga mengambang 
memiliki porsi terbesar.

Pendapatan bunga Obligasi Pemerintah 
mengalami penurunan sebesar 4,7% dari 
Rp8.182 miliar pada tahun 2004 menjadi 
Rp7.797 miliar pada tahun 2005 sejalan 
dengan menurunnya volume rata-rata 
Obligasi Pemerintah (bank saja) dari 
Rp102.452 miliar pada tahun 2004 menjadi 
Rp93.071 miliar pada tahun 2005. Penurunan 
tersebut disebabkan oleh penjualan Obligasi 
Pemerintah selama tahun 2004 sebesar 
Rp32.334 miliar (nilai nominal) dan tambahan 
penjualan pada tahun 2005 sebesar Rp2.544 
miliar (nilai nominal). 

Jumlah pendapatan bunga Obligasi Pemerintah 
yang dimiliki terhadap total pendapatan 
bunga menurun dari 42,6% pada tahun 2004 
menjadi 37,5% pada tahun 2004 sejalan 
dengan menurunnya jumlah nominal Obligasi 
Pemerintah yang dimiliki. Jumlah pendapatan 
bunga kredit terhadap total pendapatan 
bunga meningkat dari 46,2% pada tahun 2004 
menjadi 50,1% pada tahun 2005.

Pendapatan bunga kredit yang diberikan 
meningkat sebesar 17,4% dari Rp8.877 miliar 
pada tahun 2004 menjadi Rp10.419 miliar 
pada tahun 2005, terutama disebabkan 
oleh peningkatan jumlah rata-rata kredit 
yang diberikan. Jumlah rata-rata kredit yang 
diberikan (bank saja) meningkat dari Rp78.318 
miliar pada tahun 2004 menjadi Rp95.665 
miliar pada tahun 2005.

Portfolio oBliGasi PeMerintaH UntUK taHUn 2004 dan 2005

6,5%

90,5%

3,0%

Pendapatan
Bunga
2005

20052004

4,1%

95,9%

-

6,0%

93,5%

0,5%

suku bunga tetap

suku bunga mengambang 

Lindung nilai

sUkU bUnGa suku bunga tetap: 12,13%–15,58%, suku bunga mengambang: sbi 3 bulan, Lindung nilai: sibor + 2%

KoMPosisi PendaPatan BUnGa Pada taHUn 2004 dan 2005
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obligasi Pemerintah

kredit yang diberikan

surat berharga yang dimiliki

Penempatan pada bank indonesia dan bank lain

Provisi dan komisi atas kredit yang diberikan

Lainnya 

KoMPosisi BeBan BUnGa Pada taHUn 2004 dan 2005 
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Giro

tabungan

deposito berjangka [1]

Pinjaman yang diterima [2]

Pinjaman subordinasi

surat berharga yang diterbitkan

modal Pinjaman [3]

beban pendanaan lainnya [4]

Lainnya

Catatan:
[1] Termasuk sertifikat 

deposito. 
[2] Termasuk pinjaman dari 

Pemerintah dan pihak 
swasta.

[3] Merupakan beban bunga 
atas SUFRN Bank Dagang 
Negara.

[4] Mencakup beban hadiah 
untuk nasabah konsumer.

suku bunga tetap

suku bunga mengambang 

Lindung nilai
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Beban bunga meningkat sebesar 24,4% dari 
Rp9.679 miliar pada tahun 2004 menjadi 
Rp12.044 miliar pada tahun 2005. Beban 
bunga simpanan terhadap total beban bunga 
sedikit meningkat dari sebelumnya 86,7% 
menjadi 86,8%.

Jumlah rata-rata simpanan Rupiah (bank 
saja) meningkat sebesar 5,6% dari Rp147.414 
miliar pada tahun 2004 menjadi Rp156.048 
miliar pada tahun 2005. Sejalan dengan 
meningkatnya suku bunga Deposito 
Berjangka Rupiah dari 6,5% pada tahun 2004 
menjadi 8,3% pada tahun 2005, komposisi 
Deposito Berjangka Rupiah terhadap total 
simpanan rupiah juga meningkat dari 47,6% 
pada tahun 2004 menjadi 48,3% pada tahun 
2005. Meskipun tabungan menunjukkan tren 
yang menurun sepanjang sembilan bulan 
pertama tahun 2005, namun komposisi 
tabungan terhadap total simpanan rupiah 
meningkat dari 27,6% pada tahun 2004 
menjadi 28,4% pada tahun 2005.

Jumlah rata-rata simpanan valuta asing (bank 
saja) meningkat sebesar 5,9% dari Rp26.650 
miliar pada tahun 2004 menjadi Rp28.217 
miliar pada tahun 2005. Peningkatan tersebut 
terutama terjadi pada Giro dari Rp11.347 
miliar pada tahun 2004 menjadi Rp12.442 
miliar yang disebabkan meningkatnya suku 
bunga dari 0,6% pada tahun 2004 menjadi 
1,8% pada tahun 2005.

Pendapatan inti (core earnings) pada tahun 
2005 mengalami penurunan sebesar 24,7% 
dari sebesar Rp5.492 miliar pada tahun 2004 
menjadi Rp4.134 miliar, dan memberikan 
kontribusi terhadap laba operasional sebelum 
penyisihan penghapusan sebesar 90,3% 
meningkat dibandingkan dengan tahun 2004 
yaitu sebesar 72,8%.

Laba Operasional sebelum penyisihan 
penghapusan pada tahun 2005 mengalami 
penurunan, dari Rp7.545 miliar pada tahun 
2004 menjadi Rp4.575 miliar. Penurunan 
tersebut terutama disebabkan menurunnya 
laba kenaikan nilai dan penjualan Obligasi 
Pemerintah dan Surat Berharga yang 
memberikan kontribusi terbesar dari tahun 
2002 sampai dengan tahun 2004.

Pendapatan operasional lainnya pada tahun 
2005 mengalami sedikit penurunan dari 
sebesar Rp2.396 miliar pada tahun 2004 
menjadi Rp2.322 miliar. Laba bersih atas 

laBa oPerasional seBelUM PenYisiHan PenGHaPUsan (rpmiLiar)

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Pendapatan Inti (Core Earnings) * 3.357 4.154 4.034 4.845 5.492 4.134

Pendapatan (Kerugian) Transaksi Valas 1.454 260 (25) 114 402 74

Laba Kenaikan Nilai & Penjualan Obligasi 
Pemerintah dan Surat Berharga

0 0 2.021 2.072 1.651 367

total laba operasional sebelum 
penyisihan penghapusan

4.811 4.414 6.030 7.031 7.545 4.575

Catatan:
* Terdiri dari pendapatan bunga bersih, pendapatan provisi, komisi dan fee serta pendapatan lainnya dikurangi 

dengan biaya overhead dan biaya operasional lainnya.

PendaPatan oPerasional lainnYa

402

1,292

702

74

1,577

671

2005
(Rpmiliar)

2004
(Rpmiliar)

Laba selisih kurs—bersih

Provisi dan komisi lainnya 

Lain-lain 

PendaPatan ProVisi dan KoMisi lainnYa UntUK taHUn 2004 dan 2005

38,2%

17,7%

7,6%

21,0%

7,3%

8,2%

36,5%

21,6%

8,6%

19,2%

8,6%

5,6%

20052004

adiministrasi kredit & simpanan

Lainnya 

anak Perusahaan 

Pembukaan L/C dan bank Garansi

transfer, inkaso, kliring & referensi bank 

kartu kredit

selisih kurs menurun sebesar 81,6% dari 
Rp402 miliar pada tahun 2004 menjadi Rp74 
miliar pada tahun 2005. Pendapatan lain-lain 
menurun sebesar 4,4% dari Rp702 miliar 
pada tahun 2004 menjadi Rp671 miliar pada 
tahun 2005. Pendapatan lain-lain tersebut 
terutama berasal dari biaya administrasi yang 
dibebankan kepada nasabah dan peningkatan 

nilai atas jaminan dan penurunan efektif atas 
pokok pinjaman SUFRN.

Pendapatan provisi dan komisi lainnya 
meningkat sebesar 22,1% dari Rp1.292 miliar 
pada tahun 2004 menjadi Rp1.577 miliar 
pada tahun 2005. Kontribusi provisi dan 
komisi lainnya terhadap total pendapatan 
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KeBiJaKan BanK Mandiri dalaM PeMBentUKan PPaP Kredit

kolektibilitas 1 2 3 4 5

Sebelum 31 Maret 2005 2% 15% 50% 100% 100%

Setelah 31 Maret 2005 1% 5% 15% 50% 100%

2004 2005

Penyisihan penghapusan kredit (276) (3.861)

Pembalikan penyisihan aktiva  
produktif lainnya 

(57) (584)

Jumlah penyisihan penghapusan 
aktiva produktif

(333) (4.445)

Pembalikan penyisihan lainnya 309 1.057

Jumlah penyisihan penghapusan bersih (24) (3.388)

Penyisihan penghapusan aktiva 
produktif dan penyisihan 
lainnya per 31 Desember 2004 
dan 2005 (Rpmiliar)

BeBan oPerasional lainnYa 

2,989

2,402

645

3.080

3.187

601

2005
(Rpmiliar)

2004
(Rpmiliar)

beban umum dan administrasi

beban gaji dan tunjangan

Lain-lain—bersih [1] 

Catatan:
[1] Termasuk biaya yang 

berhubungan dengan 
penjaminan atas dana 
pihak ketiga dalam 
Program Penjaminan 
Pemerintah 

operasional lainnya pada tahun 2005 
meningkat dari 53,9% pada tahun 2004 
menjadi 67,9%

(Penyisihan)/PembaLikan 
Penyisihan 
Sejak 31 Maret 2005, Bank Mandiri 
sepenuhnya mengikuti ketentuan Bank 
Indonesia dalam pembentukan penyisihan 
penghapusan aktiva produktif untuk kredit 
yang diberikan. Untuk kelompok debitur, 
Bank Mandiri membentuk penyisihan 
penghapusan pada umumnya berdasarkan 
klasifikasi terendah dalam kelompok 
debitur tersebut.

Jumlah beban penyisihan penghapusan 
bersih mengalami kenaikan yang cukup 
signifikan dari Rp24 miliar pada tahun 2004 
menjadi Rp3.388 miliar pada tahun 2005. 
Kenaikan tersebut terutama disebabkan 
adanya tambahan pembentukan penyisihan 
penghapusan kredit yang semula Rp276 
miliar menjadi Rp3.861 miliar sejalan dengan 
peningkatan kredit yang diberikan pada 
tahun 2005 serta meningkatnya Kredit 
Bermasalah (NPL) dari Rp6.704 miliar pada 
tahun 2004 menjadi Rp27.015 miliar pada 
akhir tahun 2005.

keUntUnGan/(kerUGian) dari 
PenJUaLan sUrat berharGa dan 
obLiGasi Pemerintah
Bank Mandiri memperoleh keuntungan 
dari penjualan surat berharga dan Obligasi 
Pemerintah sebesar Rp456 miliar pada 
tahun 2005 dan Rp1.585 miliar miliar pada 
tahun 2004. Penurunan tersebut terutama 
disebabkan sedikitnya Obligasi Pemerintah 
yang dijual selama tahun 2005 yaitu sebesar 
Rp2.544 miliar (nilai nominal), sedangkan 
total penjualan pada tahun 2004 sebesar 
Rp32.334 miliar (nilai nominal). Pada tahun 
2005 keuntungan atas penjualan Obligasi 
Pemerintah sebesar Rp257 miliar sejalan 
dengan harga jual lebih tinggi dari nilai wajar 
(market-to-market) pada tahun 2004.

keUntUnGan/(kerUGian) 
atas PerUbahan niLai sUrat-
sUrat berharGa dan obLiGasi 
Pemerintah
Kerugian atas perubahan nilai surat berharga 
dan obligasi pemerintah pada tahun 2005 
sebesar Rp89 miliar.

beban oPerasionaL Lainnya
Beban operasional lainnya meningkat dari 
Rp6.036 pada tahun 2004 menjadi Rp6.868 
miliar pada tahun 2005. Kenaikan tersebut 
terutama disebabkan adanya peningkatan 
beban overhead sebesar 16,2% dari Rp5.391 
miliar pada tahun 2004 menjadi Rp6.267 
miliar pada tahun 2005, sedangkan beban 
lain-lain—bersih mengalami penurunan 
dari Rp645 miliar pada tahun 2004 menjadi 
Rp601 miliar pada tahun 2005.

PendaPatan non oPerasionaL 
bersih
Pendapatan Non Operasional Bersih 
meningkat signifikan dari sebesar Rp4 miliar 
pada tahun 2004 menjadi Rp45 miliar pada 
tahun 2005. 

Penyisihan UntUk PaJak 
PenGhasiLan 
Penyisihan pajak penghasilan menurun 
sebesar 72,3% dari Rp2.269 miliar pada tahun 
2004 menjadi Rp628 miliar pada tahun 2005. 

Bank Mandiri menerapkan metode kewajiban 
(liability method) untuk menentukan beban 
pajak penghasilan, Pada metode ini, aktiva 
dan hutang pajak tangguhan diakui untuk 
semua perbedaan temporer (temporary 
differences) antara nilai aktiva dan kewajiban 
yang tercatat di neraca dengan dasar 
pengenaan pajak atas aktiva dan kewajiban 
tersebut setiap tanggal pelaporan. Metode 
ini juga mengakui adanya manfaat pajak di 
masa datang seperti rugi menurut pajak yang 
belum digunakan apabila kemungkinan besar 
manfaat tersebut dapat direalisasikan di masa 
yang akan datang.
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laba Dan nilai buku per saham (rupiah)

Laba per saham

nilai buku per saham

 04  05

BiaYa oVerHead UntUK taHUn 2004 dan 2005

2005
(Rpmiliar)

2004
(Rpmiliar)

734

830

485

243

291

145

261

798

843

384

268

304

203

279

it & telekomunikasi

Occupancy Related

Promotion & sponsorship

transportasi & biaya Perjalanan 

Jasa Professional & Lainnya 

employee related 

anak Perusahaan 

915

1,082

89

120

195

1,010

1,334

456

115

273

2005
(Rpmiliar)

2004
(Rpmiliar)

Gaji kotor

tunjangan

Post Employement Benefits* 

training

anak Perusahaan 

1.244

30

262

1.150

Pos-pos yang dapat dikategorikan sebagai 
perbedaan temporer (temporary differences) 
adalah:
a. Penyusutan aktiva tetap
b. Penyisihan biaya pegawai
c. Penyisihan penghapusan aktiva produktif 

dan komitmen & kontinjensi
d. Penyisihan kerugian atas kasus hukum
e. Keuntungan (kerugian) atas kenaikan/

penurunan nilai surat berharga dan 
Obligasi Pemerintah

Aktiva dan hutang pajak penghasilan dihitung 
dengan menggunakan tarif pajak yang 
diharapkan akan diterapkan pada periode 
aktiva atau kewajiban tersebut direalisasi 
atau diselesaikan, berdasarkan tarif pajak 
yang berlaku.

Aktiva Pajak Tangguhan—Bersih per 31 
Desember 2005 adalah sebesar Rp2.231 miliar, 
sedangkan pada 31 Desember 2004 sebesar 
Rp2.252 miliar.

Laba per Saham (EPS) adalah laba bersih 
dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang 
saham yang ditempatkan dan disetor 
penuh pada tahun berjalan. Jumlah rata-
rata tertimbang lembar saham beredar 
yang digunakan sebagai pembagi dalam 
menghitung laba per saham pada tahun 
2005 sebanyak 20.182.096.657 lembar dan 
pada tahun 2004 sebanyak 20.047.890.270 
lembar. Laba per saham pada tahun 2005 
adalah sebesar Rp30, sedangkan pada tahun 
2004 sebesar Rp262. Laba bersih untuk tahun 
2005 menurun sebesar 88,5% dari Rp5.256 
miliar pada tahun 2004 menjadi Rp603miliar 
pada tahun 2005.

Penurunan laba bersih terutama disebabkan 
menurunnya pendapatan bunga bersih dari 
Rp9.534 miliar pada tahun 2004 menjadi 
Rp8.754 miliar pada tahun 2005, kenaikan 
pembentukan penyisihan aktiva produktif 
dan komitmen & kontinjensi serta penyisihan 
lainnya dari Rp24 miliar pada tahun 2004 
menjadi Rp3.388 miliar pada tahun 2005. 

Nilai Buku per saham Bank Mandiri per 31 
Desember 2005 menurun 7,6% menjadi 
Rp1.150 dari Rp1.244 pada akhir tahun 2004.

Catatan:
* Mulai tahun 2005, kami 

mengakui cadangan atas 
manfaat Masa Bebas 
Tugas (MBT), yaitu suatu 
jangka tertentu sebelum 
usia pensiun yang 
membebaskan pegawai 
dari tugas-tugas rutin 
dengan tetap memperoleh 
fasilitas kepegawaian yang 
ditentukan meliputi gaji, 
tunjangan cuti, THR dll. 
Jumlah yang dicadangkan 
pada tahun 2005 sebesar 
Rp376 miliar.

beban umum & aDministrasi

beban gaji & tunjangan
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rinGKasan neraCa Per 31 deseMBer 2004 dan 2005

2004
rpmiliar

usD
juta

2005
rpmiliar

usD
juta % perubahan

total aktiva 248.156 26.727 263.383 26.794 6,1

Kas & Penempatan pada BI 32.380 3.487 37.566 3.822 16,0

Giro & Penempatan pada Bank Lain—Neto 8.834 951 16.054 1.633 81,7

Surat Berharga yang Dimiliki—Neto 4.548 490 4.027 410 (11,5)

Obligasi Pemerintah 93.081 10.025 92.056 9.365 (1,1)

 Diperdagangkan 1.580 170 2.144 218 35,7

 Tersedia untuk Dijual 27.584 2.971 28.818 2.932 4,5

 Dimiliki hingga Jatuh Tempo 63.917 6.884 61.095 6.215 (4,4)

Kredit yang Diberikan 94.435 10.170 106.853 10.870 13,2

 Performing 87.731 9.449 79.838 8.122 (8,9)

 Non Performing 6.704 722 27.015 2.748 302,9

Penyisihan Penghapusan (8.636) (930) (11.983) (1.219) 38,2

Kredit—Neto 85.798 9.240 94.870 9.651 10,6

total deposits – non Bank 175.838 18.938 206.289 20.986 17,3

Giro 41.083 4.425 46.410 4.721 12,9

Tabungan 53.533 5.765 47.153 4.797 (11,9)

Deposito Berjangka & Sertifikat 81.222 8.748 112.726 11.468 38,8

ekuitas 24.935 2.686 23.214 2.362 (6,9)

kondisi keUanGan

Jumlah aktiva mengalami kenaikan sebesar 

6,1% dari Rp248.156 miliar pada tanggal 

31 Desember 2004 menjadi Rp263.383 miliar 

pada 31 Desember 2005. 

kas dan PenemPatan Pada  
bank indonesia
Kas dan Penempatan pada Bank Indonesia 

meningkat sebesar 16,0% dari Rp32.380 miliar 

per 31 Desember 2004 menjadi Rp37.566 

miliar per 31 Desember 2005. Peningkatan 

tersebut terutama disebabkan meningkatnya 

penempatan pada Bank Indonesia dari 

Rp29.940 miliar per 31 Desember 2004 menjadi 

Rp35.043 miliar per 31 Desember 2005.

Giro pada Bank Indonesia meningkat dari 

Rp15.986 miliar pada tanggal 31 Desember 

2004 menjadi Rp20.305 miliar pada tanggal 

31 Desember 2005 untuk memenuhi 

ketentuan Giro Wajib Minimum Rupiah 

sebesar 11% pada tahun 2005 dari 8% pada 

tahun 2004.

Sedangkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

pada tanggal 31 Desember 2005 mengalami  

 

penurunan sebesar 18,6% dari Rp7.957 miliar 

pada tanggal 31 Desember 2004 menjadi 

Rp6.477 miliar.

Giro dan PenemPatan Pada bank 
Lain
Giro dan Penempatan pada Bank Lain 

meningkat sebesar 81,7% dari Rp8.834 miliar 

pada tanggal 31 Desember 2004 menjadi 

Rp16.054 miliar pada tanggal 31 Desember 

2005, terutama disebabkan peningkatan 

penempatan pada Bank lain dari Rp8.275 

miliar pada tanggal 31 Desember 2004 

menjadi Rp15.348 miliar pada tanggal 

31 Desember 2005.

sUrat berharGa yanG dimiLiki
Surat Berharga yang dimiliki—bersih 

menurun sebesar 11,5% dari Rp4.548 miliar 

pada tanggal 31 Desember 2004 menjadi 

Rp4.027 miliar pada tanggal 31 Desember 

2005, terutama disebabkan penurunan Surat 

Berharga Rupiah yang dikelompokkan sebagai 

Tersedia untuk Dijual dari Rp1.831 miliar pada 

31 Desember 2004 menjadi Rp1.288 miliar 

pada tanggal 31 Desember 2005.

obLiGasi Pemerintah
Per 31 Desember 2005 Bank Mandiri memiliki 

Obligasi Pemerintah sebesar Rp92.056 

miliar (nilai wajar), yang merupakan 34,9% 

dari total aktiva Bank. Obligasi tersebut 

terdiri dari Obligasi Bunga Tetap dan 

Obligasi Bunga Mengambang. Atas portfolio 

tersebut, obligasi bunga tetap memiliki 

tingkat suku bunga antara 12,13% sampai 

15,58% per tahun, sedangkan obligasi bunga 

mengambang memiliki tingkat suku bunga 

sebesar tingkat suku bunga SBI 3 (tiga) 

bulan. Per 31 Desember 2005, porsi obligasi 

bunga mengambang sebesar 95,9% dari total 

portfolio Obligasi Pemerintah. 

Jumlah Obligasi Pemerintah yang dijual 

selama tahun 2005 sebesar Rp2.544 miliar 

(nilai nominal). Bank Mandiri membukukan 

keuntungan atas penjualan Obligasi Pemerintah 

sebesar Rp257 miliar. Pada tahun 2005, kerugian 

yang belum direalisasi atas Surat Berharga dan 

Obligasi Pemerintah mengalami penurunan 

sebesar 40,0% yang sebelumnya rugi Rp404 

miliar pada tahun 2004 menjadi rugi Rp242 

miliar pada tahun 2005.
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Sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi 

yang berlaku umum di Indonesia, Obligasi 

Pemerintah yang diperdagangkan dan tersedia 

untuk dijual, dinilai berdasarkan harga pasar 

setiap bulannya sedangkan untuk Obligasi 

Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo 

dicatat berdasarkan harga perolehan.

kredit yanG diberikan
Pada tanggal 31 Desember 2005, jumlah 

kredit yang diberikan bruto Bank Mandiri 

secara konsolidasi adalah sebesar Rp106.853 

miliar atau 40,6% dari total aktiva bank. 

Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 

13,2% dibandingkan dengan 31 Desember 

2004 yaitu sebesar Rp94.435 miliar.

Disamping ini kami sajikan pertumbuhan 

kredit performing dan non performing (bank 

saja) selama tahun 2005.

kreDit yang Diberikan

rasio kredit terhadap total aktiva

rasio pendapatan bunga kredit terhadap total pendapatan bunga

46.2% 40.6%

38.0%

50.0%

 04  05

Kredit PerforMinG (rpmiLiar)

Saldo 31 Desember 2004 81.969

Downgrade ke NPL (19.592)

Upgrade dari NPL 41

Net disbursement 9.468

Pengaruh kurs 1.688

saldo 31 desember 2005 73.574

Kredit non PerforMinG (rpmiLiar)

Saldo 31 Desember 2004 6.576

Downgrade ke NPL 19.592

Upgrade dari NPL (41)

Penerimaan kembali (1.118)

Penghapusbukuan (1.456)

Net disbursement 3.025

Pengaruh kurs 174

saldo 31 desember 2005 26.752

oBliGasi PeMerintaH (rpmiLiar)

DiperDagangkan
terseDia  

untuk Dijual
Dimiliki hingga 

jatuh tempo total
% Dari 
total

Suku Bunga Tetap 593 1.876 1.350 3.819 4.1

Suku Bunga Mengambang 1.551 26.942 59.744 88.237 95.9

Total 2.144 28.818 61.094 92.056 100.0

% dari total 2.3% 31.3% 66.4% 100.0%

(RpMiliar)

kurang dari 1 tahun

1–5 tahun

5–10 tahun

Lebih dari 10 tahun

berDasarkan portfolio Dan suku bunga berDasarkan jatuh tempo

1.390

3.011

13.226

74.429
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KoMPosisi Kredit (BerdasarKan anGKa BanK) 

ukuran kreDit
(rpmiliar)

jumlah rekening salDo (rpmiliar)

npl npl

total rekening % total jumlah %

Kurang dari 25 283.818 25.858 9.1 38.839 6.496 16,7
25 sampai kurang dari 100 550 171 31,1 26.314 8.077 30,7
100 sampai kurang dari 500 124 48 38,7 23.069 8.922 38,7
500 sampai kurang dari 1,000 10 2 20,0 6.794 1.458 21,5
Lebih dari 1,000 4 1 25,0 5.309 1.798 33,9
total 284.506 26.080 9.2 100.326 26.752 26.7

Kredit YanG direstrUKtUrisasi (rpmiLiar)

Saldo awal  21.045
Tambahan restrukturisasi  718
Pembayaran  (3.019)
Penghapusbukuan  -
Lain-lain * 683
saldo akhir 19.427

Catatan:
* Termasuk pembayaran sebagian. selisih kurs karena penjabaran mata uang asing dan fluktuasi kredit modal kerja.

kredit berdasarkan seGmentasi
Bersama ini kami sajikan rincian kredit yang 
diberikan berdasarkan segmentasi pada 
31 Desember 2005 (bank saja).

Berikut ini tabel komposisi kredit (berdasarkan 
angka bank) per 31 Desember 2005 

kredit yanG direstrUktUrisasi
Dari total kredit yang diberikan per 31 Desember 
2005, sebesar 19,4% atau Rp19.427 miliar 
merupakan kredit yang direstrukturisasi. Jumlah 
tersebut mengalami penurunan dibandingkan 
dengan posisi 31 Desember 2004 yaitu 22,3% atau 
Rp21.045 miliar dari total kredit yang diberikan. 

Kredit BerdasarKan seGMentasi (BanK saJa)

segmen kol

baki Debet

total %rupiah valas

Corporate
1 15.151 7.639 22.790 51,0
2 2.224 3.007 5.231 11,7
3 1.143 1.926 3.069 6,9
4 1.772 1.320 3.092 6,9
5 2.172 8.371 10.542 23,6

subtotal Corporate 22.462 22.263 44.725 44,6
Non performing loan 5.087 11.617 16.704 37,3
Commercial

1 16.990 3.770 20.761 60,5
2 3.120 1.565 4.685 13,7
3 1.462 848 2.311 6,7

4 477 1.530 2.007 5,9
5 3.223 1.305 4.528 13,2

subtotal Commercial 25.273 9.018 34.292 34,2
Non performing loan 5.162 3.683 8.846 25,8
small & Micro

1 7.720 11 7.731 79,2
2 1.169 2 1.171 12,0
3 169 2 171 1,8
4 123 0 123 1,3
5 566 0 566 5,8

subtotal Commercial 9.747 15 9.762 9,7
Non performing loan 858 2 860 8,8
Consumer

1 9.368 12 9.380 81,2
2 1.821 4 1.825 15,8
3 66 0 66 0,6
4 100 0 100 0,9
5 175 0 175 1,5

subtotal Consumer 11.531 16 11.547 11,5
Non performing loan 342 0 342 3,0
total Kredit 69.014 31.312 100.326
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sKeMa dan JUMlaH Kredit YanG direstrUKtUrisasi (rpmiLiar)

2004 2005 % npl (rp) npl (%)

Kredit jangka panjang dengan opsi saham 
(KJPOS) 1.941 1.568 8,1 1.418 90.4
Fasilitas kredit tambahan 415 511 2,6 179 35.0

Perpanjangan jangka waktu kredit 11.200 9.738 50,1 3.545 36.4

Perpanjangan jangka waktu & penurunan 
suku bunga 1.989 2.370 12,2 805 33.9
Perpanjangan jangka waktu & skema  
restrukturisasi lain-lain* 5.500 5.240 27,0 3.473 66.3
Jumlah 21.045 19.427 100 9.420 48.5

Catatan:
*  Skema restrukturisasi lain-lain terutama terdiri dari penurunan tingkat suku bunga. penjadualan kembali bunga yang 

tertunggak dan perpanjangan jangka waktu pembayaran bunga tertunggak.

Kredit YanG diHaPUsBUKUKan (rpmiLiar)

2004 2005

Saldo awal tahun 20.471 21.527

Penghapusbukuan 1.774 1.456

Penerimaan kembali (1.076) (817)

Lain-Lain* 358 456

Saldo akhir tahun 21.527 22.622

Catatan:
* Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing.

kredit yanG dihaPUsbUkUkan 
Pada tahun 2005, Bank Mandiri 

menghapusbukukan kredit yang diberikan 

sebesar Rp1.456 miliar dan menerima kembali 

kredit yang telah dihapusbukukan sebesar Rp818 

miliar (USD83,2 juta) dari kredit yang telah 

dihapusbukukan sebelum dan selama tahun 

2005. Saldo kredit yang dihapusbukukan per 31 

Desember 2005 sebesar Rp22.622 miliar. Portfolio 

kredit yang telah dihapusbuku tersebut tidak 

dicatat dalam laporan keuangan.

 
kredit yanG dibeLi dari bPPn
Termasuk dalam saldo kredit yang diberikan 
per 31 Desember 2005 adalah kredit yang 
dibeli dari BPPN sebesar Rp4.771 miliar. 
Sepanjang telah dilakukan pengikatan kredit 
baru atas kredit tersebut, Bank mencatat 
selisih antara nilai pokok kredit dengan harga 
pembelian sebagai penyisihan penghapusan 
aktiva produktif.

Kredit YanG diBeli dari BPPn (rpmiLiar)

2004 2005

Baki Debet 5,075 4,771

Pendapatan yang ditangguhkan 165 160

PPAP 2,262 807

Pendapatan bunga & pendapatan lain yang terkait dengan 
kredit yang dibeli dari BPPN

343 209

Tambahan penyediaan dana 334 12

KoleKtiBilitas Kredit YanG diBeli dari BPPn (rpmiLiar)

koLektibiLitas 2004 2005

Lancar 2.142 631

Dalam Perhatian Khusus 433 436

Kurang Lancar 557 571

Diragukan 5 156

Macet 1.938 2.977

Total 5.075 4.771

NPL 49,3% 77,6%
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simPanan 
Jumlah simpanan meningkat sebesar 17,3% 
dari Rp175.838 miliar per 31 Desember 2004 
menjadi Rp206.289 miliar per 31 Desember 
2005. Deposito berjangka meningkat dari 
Rp81.222 miliar menjadi Rp112.727 miliar yang 
diimbangi dengan penurunan tabungan dari 
Rp53.533 miliar menjadi Rp47.153 miliar.

Sehingga, berdasarkan komposisi simpanan 
per 31 Desember 2005, giro dan tabungan 
mengalami penurunan masing-masing sebesar 
0,9% dan 7,6%, sedangkan deposito berjangka 
mengalami kenaikan sebesar 8,5% dibandingkan 
dengan periode sebelumnya. Rasio dana 
murah terhadap total simpanan menurun 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang 
semula 53,8% menjadi 45,4%.

ekUitas
Total ekuitas mengalami penurunan sebesar 
6,9% dari Rp24.935 miliar pada tanggal 
31 Desember 2004 menjadi Rp23.215 miliar 
pada tanggal 31 Desember 2005. Penurunan 
ini terutama disebabkan menurunnya saldo 
laba dari Rp6.161 miliar pada tanggal 31 
Desember 2004 menjadi Rp4.005 miliar pada 
tanggal 31 Desember 2005 yang diimbangi 
dengan kenaikan akumulasi biaya kompensasi 
saham untuk MSOP dari Rp14 miliar menjadi 
Rp175 miliar.

Penurunan saldo laba tersebut sejalan dengan 
pendistribusian laba bersih tahun 2004 
yang dilaksanakan pada tahun 2005 yaitu 
pembayaran dividen, tantiem, cadangan 
umum serta Dana Program Kemitraan 
dan Bina Lingkungan. Bank Mandiri telah 
melaksanakan pembayaran dividen tahun buku 
2004 sebesar Rp130,496 per lembar saham 
atau secara total sebesar Rp2.628 miliar. Total 
cadangan per 31 Desember 2005 dan 2004 
masing-masing sebesar Rp2.560 miliar dan 
Rp747 miliar.

sUmber modaL dan LikUiditas
Kegiatan usaha Bank Mandiri selama tahun 
2005 sebagian besar didanai oleh kombinasi 
penerimaan dari pendapatan bunga atas 
kredit yang diberikan, penjualan Obligasi 
Pemerintah, dan peningkatan jumlah 
simpanan terutama giro dan deposito 
berjangka. Selain itu, Bank Mandiri telah 
memanfaatkan pasar uang antar bank. Bank 

KoMPosisi siMPanan 

23,4%

30,4%

46,2%

22,5%

22,9%

54,6%

31 Des 2004 31 Des 2005

Giro

tabungan

deposito berjangka & sertifikat deposito

KoMPosisi siMPanan (BanK saJa) BerdasarKan seGMentasi (rpmiLiar)

simpanan giro Deposito tabungan total

Corporate

Rp 17.905 26.846 - 44.751
Valuta Asing 7.993 9.734 - 17.727

total 25.898 36.580 - 62.478

Commercial

Rp 9.795 7.310 - 17.105
Valuta Asing 3.133 1.445 - 4.578

total 12.928 8.755 - 21.683

Consumer

Rp 2.424 59.048 45.165 106.637
Valuta Asing 3.766 4.473 - 8.239

total 6.190 63.521 45.165 114.876

Posisi liKUiditas BanK Mandiri (rpmiLiar)

2004 2005

Aktiva Lancar [1] 43.771 53.619

Obligasi Pemerintah yang dimiliki untuk diperdagangkan dan  
tersedia untuk dijual. 29.164 30.962

Rasio kredit terhadap simpanan [2] 53,7% 51,8%

Aktiva lancar terhadap jumlah aktiva 17,6% 20,4%

Aktiva lancar terhadap simpanan [2] 25,0% 26,0%

Cacatan:
[1] Aktiva lancar terdiri dari: kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank-bank lain, penempatan pada Bank 

Indonesia, bank dan lembaga keuangan lain, serta surat-surat berharga (tidak termasuk Obligasi Pemerintah) dalam 
portfolio diperdagangkan dan tersedia untuk dijual).

[2] Simpanan tidak termasuk simpanan dari bank lain.
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Mandiri juga mempertahankan cadangan 
likuiditas, yang biasanya berjumlah lebih 
besar daripada Giro Wajib Minimum Bank 
Indonesia, untuk mengantisipasi penarikan 
simpanan dalam jumlah besar oleh nasabah.

Bank Mandiri menggunakan sebagian 
besar dananya untuk pembayaran beban 
bunga atas dana pihak ketiga dan pinjaman 
yang diterima, pemberian kredit dan 
pembayaran kembali pinjaman yang diterima, 
penempatan pada pasar uang antar bank, 
dan pembayaran biaya operasional (termasuk 
biaya gaji dan tunjangan, serta biaya umum 
dan administrasi).

Bank Mandiri juga menggunakan portfolio 
Obligasi Pemerintah untuk mendukung 
likuiditas dan meningkatkan aktiva produktif 
melalui collateral fund borrowing, transaksi 
penjualan dengan janji dibeli kembali serta 
outright sales. Bank Mandiri telah menjual 
Obligasi Pemerintah sebesar Rp2.046 miliar 
dengan janji untuk dibeli kembali pada bulan 
Januari 2006, Januari 2008, Nopember 2009 
dan Mei 2010.

Arus kas dari dana pihak ketiga juga secara 
signifikan mempengaruhi posisi likuiditas 
bank. Pada tahun 2005, Bank Mandiri 
memiliki arus kas masuk dari peningkatan 
jumlah deposito berjangka dan giro, 
meskipun mengalami arus kas keluar 
dari tabungan. 

arUs kas dari aktiVitas oPerasi
Pada tahun 2005, arus kas masuk bersih 
dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp9.554 
miliar terutama berasal dari pendapatan 
bunga sebesar Rp19.535 miliar, di mana kredit 
yang diberikan memberikan pendapatan 
sebesar Rp10.419 miliar. Arus kas masuk 
bersih juga dipengaruhi oleh penerimaan 
provisi dan komisi sebesar Rp2.210 miliar 
dan peningkatan giro dan deposito berjangka 
sebesar Rp31.190 miliar, yang diimbangi 
dengan arus kas keluar dari beban bunga 
sebesar Rp11.783 miliar, tambahan pemberian 
kredit sebesar Rp12.121 miliar serta 
penurunan tabungan sebesar Rp6.380 miliar.

Pada tahun 2004, arus kas masuk bersih dari 
aktivitas operasi adalah sebesar Rp20.043 
miliar terutama berasal dari pendapatan 

BelanJa Modal Konsolidasi 

2004
(Rpmiliar)

2005
(Rpmiliar)

38

650

21

64

337

11

tanah dan bangunan

Peralatan kantor, komputer dan Perangkat Lunak

kendaraan

bunga sebesar Rp19.127 miliar, di mana kredit 
yang diberikan memberikan pendapatan 
sebesar Rp8.877 miliar. Arus kas masuk bersih 
juga dipengaruhi oleh keuntungan penjualan 
Obligasi Pemerintah dan surat-surat berharga 
sebesar Rp1.584 miliar dan peningkatan 
giro dan tabungan sebesar Rp14.505 miliar, 
yang diimbangi dengan arus kas keluar dari 
beban bunga sebesar Rp9.380 miliar, dan 
pemberian kredit sebesar Rp17.648 miliar 
serta penurunan deposito berjangka sebesar 
Rp20.750 miliar.

arUs kas dari aktiVitas inVestasi 
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas 
investasi pada tahun 2005 adalah sebesar 
Rp3.891 miliar terutama berkaitan dengan 
penurunan surat-surat berharga yang 
dikategorikan sebagai dimiliki hingga jatuh 
tempo dan tersedia untuk dijual sebesar 
Rp1.928 miliar serta penurunan Obligasi 
Pemerintah yang dikategorikan sebagai 
tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh 
tempo sebesar Rp1.935 miliar

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas 
investasi pada tahun 2004 adalah sebesar 
Rp31.313 miliar terutama berkaitan dengan 
penurunan Obligasi Pemerintah yang 
dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual 
dan dimiliki hingga jatuh tempo sebesar 
Rp32.082 miliar.

Sejalan dengan jatuh temponya obligasi 
lindung nilai, laporan arus kas telah 

mencerminkan penerimaan kas dari 
Pemerintah atas penebusan dari Obligasi 
Pemerintah lindung nilai.

arUs kas dari aktiVitas 
Pendanaan 
Pada tahun 2005 arus kas keluar bersih 
dari aktivitas pendanaan sebesar Rp8.995 
miliar yang di antaranya digunakan untuk 
membayar pinjaman yang diterima sebesar 
Rp3.035 miliar, pembayaran pinjaman 
subordinasi sebesar Rp2.414 miliar, pembelian 
kembali surat berharga yang dijual dengan 
janji dibeli kembali sebesar Rp867 miliar, 
pembayaran dividen, Dana Program 
Kemitraan dan Bina Lingkungan serta tantiem 
sebesar Rp2.759 miliar.

Pada tahun 2004, arus kas keluar bersih 
dari aktivitas pendanaan sebesar Rp6.905 
miliar yang di antaranya digunakan untuk 
membayar pinjaman yang diterima sebesar 
Rp2.019 miliar, pembelian kembali surat 
berharga yang dijual dengan janji dibeli 
kembali sebesar Rp1.492 miliar, pembayaran 
dividen, Dana Program Kemitraan dan 
Bina Lingkungan serta tantiem sebesar 

Rp2.323 miliar.

beLanJa modaL
Bank Mandiri menganggarkan belanja modal 
sekitar Rp575 miliar pada tahun 2006, yang 
terdiri dari: Rp116 miliar untuk perluasan 
jaringan cabang dan renovasi, Rp376 untuk 
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mesin kantor (termasuk ATM sebesar Rp23 
miliar) dan Rp46 miliar untuk lain-lain seperti 
peralatan dan inventaris kantor. 

komitmen & kontinJensi
Jumlah Komitmen & Kontinjensi yang 
mempunyai risiko kredit per 31 Desember 
2005 mengalami penurunan sebesar 6,3% 
dibandingkan dengan tahun 2004. Penurunan 
tersebut terutama disebabkan menurunnya 
Letter of Credit valuta asing.

rasio keUanGan Lainnya  
(bank saJa)
Tabel berikut menyajikan rasio keuangan 
lainnya, sesuai dengan ketentuan 
Bank Indonesia.

KoMitMen & KontinJensi YanG MeMPUnYai risiKo Kredit (rpmiLiar)

2004 2005

rupiah
Letters of Credit yang tidak dapat dibatalkan 369 604
Bank garansi yang diterbitkan 3.186 3.797
Standby letters of credit 30 -
sub total 3.585 4.401

Mata uang asing:
Letters of Credit yang tidak dapat dibatalkan 6.117 3.236
Bank garansi yang diterbitkan 4.308 4.696
Standby letters of credit 2.943 3.557
sub total 13.368 11.489
total 16.953 15.890

KoleKtiBilitas KoMitMen & KontinJensi (rpmiLiar)

2004 2005

Performing 16.944 15.251

Non Performing 9 639

rasio KeUanGan lainnYa (BanK saJa)

rasio 2004 2005

Aktiva Tetap terhadap Modal 26,9% 28,2%

Aktiva Produktif Bermasalah 3,7% 12,3%

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif terhadap Aktiva Produktif 4,9% 6,1%

Pemenuhan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif 132,8% 102,9%

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional [1] 66,6% 95,0%

Persentase Pelanggaran BMPK

- Pihak Terkait 0,0% 0,0%

- Pihak Tidak Terkait 0,0% 0,0%

Persentase Pelampauan BMPK

- Pihak Terkait 0,0% 0,0%

- Pihak Tidak Terkait 0,0% 0,0%

Giro Wajib Minimum Rupiah 9,1% 11,3%

Catatan:
[1]  Beban operasional termasuk beban bunga & beban PPAP serta beban penyisihan lainnya  

dibagi pendapatan operasional termasuk pendapatan bunga
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Good Corporate Governance

Komisaris dan Direksi Bank Mandiri 
berkomitmen untuk menegakkan sistem 
perbankan yang sehat dan kuat di Indonesia, 
dan mengubah Bank Mandiri menjadi bank 
publik terkemuka di kawasan Asia Tenggara 
(regional champion bank). Manajemen 
berkeyakinan bahwa penerapan prinsip-
prinsip Good Corporate Governance (GCG) 
merupakan salah satu prasyarat mutlak dalam 
proses transformasi ini. 

GCG itu adalah suatu pola hubungan antara 
manajemen dengan stakeholders, manajemen 
dengan komisaris dan antar manajemen. 
Hubungan-hubungan tersebut berlangsung 
berdasarkan pada etika, corporate culture dan 
corporate values serta ditunjang oleh suatu 
sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi 
untuk mencapai kinerja yang maksimal. 

Bank Mandiri percaya bahwa penerapan 
prinsip-prinsip GCG yang konsisten akan 
memberikan manfaat baik bagi Bank maupun 
para stakeholders lainnya dengan:
1.  Meningkatkan kesungguhan manajemen 

dalam menerapkan prinsip-prinsip 
keterbukaan, akuntabilitas, tanggung 
jawab, independensi, kewajaran dan 
kehati-hatian dalam pengelolaan Bank.

2.  Meningkatkan kinerja Bank, efisiensi dan 
pelayanan kepada stakeholders. 

3.  Memperkuat kehandalan Bank dalam 
mengakses dana pembiayaan yang lebih 
murah dan tidak rigid yang pada akhirnya 
akan meningkatkan shareholder’s values.

4. Menarik minat dan kepercayaan investor.
5.  Memenuhi kepentingan pemegang saham 

atas peningkatan shareholder’s values 
dan dividen.

6.  Melindungi Bank dari intervensi politik dan 
tuntutan hukum.

Dalam penerapan GCG, Bank Mandiri 
mengacu pada Pedoman Good Corporate 
Governance Perbankan Indonesia—‘Pedoman’ 
(Indonesian Banking Sector Code—‘Code’) yang 
disusun oleh Komite Nasional Kebijakan 
Corporate Governance (KNKCG). 

Pedoman tersebut hanya memberikan garis 
besar arahan penerapan prinsip-prinsip GCG. 
Sementara Bank Mandiri, sebagai entitas 
bisnis perbankan yang merupakan salah 
satu Badan Usaha Milik Negara Terbuka, 
juga terikat dan mengacu kepada beberapa 
regulasi, persyaratan dan rekomendasi 
yang terkadang saling tumpang tindih, 
di antaranya:
1. Basel II Bank for International Settlement 

(BIS).
2. UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan 

Terbatas (PT).
3. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN).
4. UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah 

diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 
tentang Perbankan.

5. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
6. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha 

Milik Negara No. Kep-117/M-MBU/2002 
tentang Penerapan Praktek Good Corporate 
Governance pada BUMN.

7. Peraturan yang dikeluarkan Bank 
Indonesia (BI) yang di antaranya terdapat 

dalam beberapa Peraturan BI mengenai 
Transparansi Kondisi Keuangan, Tindak 
Lanjut Pengawasan BI, Fit and Proper 
Test, Direktur Kepatuhan, Bank Umum, 
Manajemen Risiko dan Sistem Penilaian 
Tingkat Kesehatan Bank Umum.

8. Arsitektur Perbankan Indonesia, yang 
untuk meningkatkan GCG menetapkan 
standar minimum dan mendorong bank-
bank untuk go public.

9. Peraturan yang dikeluarkan oleh Badan 
Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan 
otoritas bursa efek di mana Bank Mandiri 
terdaftar. Antara lain terdapat dalam 
beberapa aturan mengenai Pedoman 
Penyajian Laporan Keuangan, Benturan 
Kepentingan, Transaksi Material, 
Penggabungan Usaha, Keterbukaan 
Informasi yang Harus Diumumkan 
kepada Publik, Pokok-pokok Anggaran 
Dasar, Sekretaris Perusahaan, Pedoman 
Prospektus dan Laporan Tahunan.

Praktek-Praktek yanG 
berLandaskan Good CorPorate 
GoVernanCe
Arti penting GCG bagi Bank Mandiri tercermin 
dari adanya beberapa surat keputusan dari 
Direksi, Komisaris dan juga surat keputusan 
bersama Direksi dan Komisaris yang mengatur 
mengenai corporate governance, compliance 
policy, tata tertib Direksi, tata tertib 
Komisaris dan board manual.

Selain produk legal formal sebagai acuan 
operasional sehari-hari, Bank Mandiri secara 

1. Prinsip-prinsip yang dianut
2. Pemegang saham
 2.1.  Pemegang saham pengendali lulus 

fit and proper test.
 2.2.  Pemegang saham mempunyai 

hak untuk memperoleh perlakuan 
yang sama

 2.3.  Pemegang saham menggunakan hak 
untuk memilih anggota Komisaris 
dan Direksi 

 2.4.  Pemegang saham pengendali harus 
memenuhi kebutuhan modal bank 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku

 2.5. Pemegang saham melaksanakan GCG
 2.6.  Pemegang saham bank dilarang 

memanfaatkan bank untuk 
kepentingan pribadi, keluarga, 
perusahan atau kelompok usahanya

 2.7.  Pemegang saham dilarang 
mencampuri kegiatan operasional 
bank 

3. Komisaris dan Direksi
 3.1.  Hubungan kerja Komisaris dan Direksi
 3.2. Komisaris
 3.3. Direksi
4. Auditor dan Komite Audit

 4.1. Auditor Internal
 4.2. Auditor Eksternal
 4.3. Komite Audit
5. Compliance Officer
6. Sekretaris Perusahaan
7. Pengawas Syariah
8. Stakeholders lainnya
9. Best Practices
 9.1. Code of Conduct
 9.2. Corporate Value
 9.3. Corporate Culture
 9.4. International Practices
 9.5. Kode Etik Asosiasi

(Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance – KNKCG 2004)

PrinsiP dan foKUs

PedoMan Good CorPorate GoVernanCe PerBanKan indonesia 
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tersirat sudah menganut prinsip-prinsip GCG 
dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang 
antara lain berupa:
•  Pemeliharaan tingkat permodalan 

yang kuat dengan pemenuhan tingkat 
kecukupan modal minimal (capital adequacy 
ratio–CAR) sesuai ketentuan yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia.

•  Pengembangan proses bisnis melalui 
optimalisasi penggunaan teknologi 
canggih untuk dapat menyediakan 
produk dan layanan yang sejalan dengan 
perkembangan kebutuhan nasabah, 
efisiensi operasional dan built-in 
control system.

•  Penerapan manajemen risiko dan GCG 
yang menyeluruh di tingkat organisasi dan 
operasional Bank, dengan menggunakan 
metode dan alat terkini sesuai international 
best practices, termasuk kepatuhan 
terhadap ketentuan yang ditetapkan 
oleh Bank Indonesia, seperti penetapan 
Giro Wajib Minimum (GWM), Capital 
Adequacy Ratio (CAR), Posisi Devisa Neto 
(PDN) dan Batas Maksimum Pemberian 
Kredit (BMPK).

•  Pengembangan sumber daya manusia 
yang komprehensif dan kompetitif dengan 
memposisikan pegawai sebagai strategic 
asset dan strategic partner dengan berbasis 
pada kompetisi dalam pencapaian sasaran.

keterbUkaan informasi
Bank Mandiri menyampaikan laporan kepada 
Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal 
(BAPEPAM), Bursa Efek Jakarta dan Bursa 
Efek Surabaya, serta mengumumkan kepada 
publik mengenai terjadinya suatu peristiwa, 
informasi atau fakta material yang dapat 
mempengaruhi harga atau nilai efek atau 
keputusan investasi pemodal secara tepat 
waktu dan obyektif berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Sesuai ketentuan Bank Indonesia, setiap 
triwulan Bank Mandiri mengumumkan Neraca 
dan Perhitungan Laba Rugi serta informasi 
keuangan sekurang-kurangnya di dua surat 
kabar nasional. Informasi tersebut dan 
informasi lainnya juga dapat diakses melalui 
situs internet Bank Mandiri. Melalui situs 
internet Bank Indonesia juga dapat diakses 
informasi tentang keuangan Bank Mandiri 
yang dilaporkan kepada Bank Indonesia 
setiap bulannya.

Transparansi tersebut memperlihatkan bahwa 
Bank Mandiri berusaha untuk menjadi bank 
yang mematuhi standar praktek perbankan 
internasional dan menjalankan GCG.

PenGkaJian oLeh Pihak eksternaL
Bank Mandiri telah meminta pendapat dan 
saran-saran dari berbagai pihak eksternal 
mengenai penerapan prinsip-prinsip GCG. 
Misalnya Indonesian Institute for Corporate 
Governance (IICG) yang berdasarkan survei 
yang dilakukan pada 2005 mengenai 
Corporate Governance Perception Index 2004 
mengakui bahwa:

•  Bank Mandiri telah memiliki kebijakan 
baku mengenai GCG, tata tertib direksi, 
tata tertib komisaris, dan komite di bawah 
komisaris (cerminan prinsip accountability).

•  Direksi Bank Mandiri memiliki komitmen 
dan mendorong jajaran bank untuk 
mengimplementasikan GCG (cerminan 
prinsip responsibility).

•  Direksi Bank Mandiri mampu memutuskan 
dan mendahulukan kepentingan 
perusahaan (cerminan prinsip 
independence).

•  Bank Mandiri memperhatikan hak 
pemegang saham dengan baik (cerminan 
prinsip fairness).

Selain itu dalam pemeringkatan GCG yang 
dilakukan oleh Standard & Poor’s (S&P) di 
2003 disimpulkan bahwa Bank Mandiri telah 
menganut prinsip-prinsip GCG dengan:
•  Mengumumkan panggilan dan hasil rapat 

umum pemegang saham (RUPS) secara 
langsung kepada investor melalui website 
dan media massa. 

•  Mengungkapkan jumlah kepemilikan 
saham oleh Komisaris, Direksi dan 
pegawai eksekutif.

•  Mengungkapkan kepemilikan saham 
sebesar 5% atau lebih.

•  Membentuk komite di bawah Komisaris.
•  Tingginya tingkat kehadiran Komisaris dan 

Direksi dalam rapat-rapat yang diadakan.
•  Adanya program tanggung jawab sosial 

dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan.
•  Adanya Komite Audit yang beranggotakan 

individu-individu yang independen.
• Adanya penyampaian informasi secara fair. 

transformasi denGan Good 
CorPorate GoVernanCe 
Sesuai komitmennya, Komisaris Bank Mandiri 
memantau efektivitas pelaksanaan GCG 

oleh setiap jajaran Bank Mandiri. Dalam 
pelaksanaannya, Komisaris membentuk Komite 
GCG yang membantu Komisaris mengawasi 
pelaksanaan dan memperkuat implementasi 
prinsip-prinsip GCG. 

Komite GCG bertanggung jawab atas:
a. Rekomendasi arah kebijakan GCG.
b. Pengawasan efektivitas implementasi GCG.
c. Rekomendasi atas kewajiban Bank 

terhadap pemegang saham minoritas.
d. Transparansi proses nominasi.
e. Kepastian adanya kebijakan evaluasi 

kinerja bagi Komisaris, Direksi dan 
eksekutif Bank.

f. Kepastian komitmen Komisaris dan Direksi 
untuk menghindari benturan kepentingan, 
perangkapan jabatan dan insider trading.

g. Terjaganya rahasia Bank.
h. Pelaporan kegiatan Komite GCG dalam 

Laporan Tahunan.

Untuk mensosialisasikan dan memberikan 
counseling bagi Direksi dan jajarannya 
dalam rangka implementasi GCG, Komite 
GCG menyusun Piagam GCG yang memuat 
pengertian GCG, visi dan misi Bank 
Mandiri, prinsip-prinsip GCG dan struktur 
corporate governance. 

Pedoman tersebut memberikan arahan 
mengenai hal-hal yang akan dibahas di 
beberapa bagian berikut. 

Pemegang saham dan rapat Umum 
Pemegang saham (rUPs)
Bank Mandiri memperhatikan hak-hak 
dan perlakuan yang sama terhadap semua 
pemegang saham Seri B. Hak pemegang 
saham tersebut antara lain mengajukan 
usulan agenda Rapat Umum Pemegang 
Saham (RUPS) kepada Direksi bila mewakili 
sekurang-kurangnya 10% saham terdaftar. 

Selain itu dalam RUPS pemegang saham 
berhak memperoleh:
1.  Panggilan RUPS yang mencakup rincian 

agenda dan penjelasannya, termasuk 
usulan perubahan anggota Direksi 
apabila ada.

2.  Agenda lain-lain yang akan dibagikan 
sebelum dan atau pada saat 
RUPS berlangsung.

3.  Keputusan RUPS yang diambil melalui 
prosedur yang transparan dan adil.

4.  Risalah RUPS yang memuat pendapat 
yang mendukung maupun yang tidak 
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mendukung atas suatu keputusan.
5.  Penjelasan mengenai sistem penentuan 

gaji dan fasilitas bagi setiap anggota 
Komisaris dan Direksi serta rincian gaji dan 
tunjangan yang diterima. 

6.  Informasi keuangan dan lain-lain yang 
dimuat dalam Laporan Tahunan dan 
laporan keuangan.

Anggaran Dasar Bank mengatur bahwa RUPS 
terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar 
Biasa. RUPS Tahunan dilaksanakan sekali 
dalam satu tahun paling lambat enam bulan 
sejak tutup buku. Prosedur dan pelaksanaan 
RUPS dilakukan sesuai peraturan perundang-
undangan dan Anggaran Dasar Bank.

Bank harus meyakini bahwa pemegang 
saham pengendali memenuhi ketentuan 
dan persyaratan yang diatur dalam undang-
undang, peraturan Bank Indonesia dan 
otoritas lainnya oleh. Ketentuan tersebut 
termasuk pemenuhan kebutuhan modal Bank. 

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank, 
pemegang saham tidak dapat mencampuri 
kegiatan operasional Bank yang merupakan 
tanggung jawab Direksi. Walaupun begitu, 
untuk transaksi material yang akan 
dilakukan oleh Bank, pemegang saham harus 
menyetujuinya dalam RUPS.

Pemegang saham juga dilarang 
memanfaatkan Bank untuk kepentingan 
pribadi, keluarga, perusahaan atau kelompok 
usahanya dengan cara yang bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan dan 
kewajaran di bidang perbankan.

Komisaris
Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan 
oleh pemegang saham, Komite Nominasi 

dan Remunerasi merekomendasikan calon 
Komisaris. Dari rekomendasi tersebut 
pemegang saham memilih Komisaris dalam 
RUPS melalui proses yang transparan. 
Demikian pula pemberhentian Komisaris 
hanya bisa dilakukan oleh pemegang saham 
dalam RUPS.

Karena Bank Mandiri adalah suatu Badan 
Usaha Milik Negara yang telah Terbuka, 
Anggaran Dasar Bank mengatur bahwa 
pengangkatan Komisaris oleh RUPS harus 
disetujui oleh pemegang saham Dwiwarna 
Seri A (Negara Republik Indonesia). Lebih 
lanjut Anggaran Dasar mengatakan bahwa 
hanya pemegang saham Dwiwarna Seri A yang 
berhak mengajukan pencalonan kepada RUPS.

Penunjukkan tersebut efektif setelah 
Komisaris terpilih lulus fit and proper test 
Bank Indonesia.

Tanggung jawab dan kewajiban Komisaris:
a.  Komisaris bertanggung jawab terhadap 

terlaksananya tugas Komisaris yang diatur 
dalam Anggaran Dasar Bank secara efektif 
dan efisien serta terpeliharanya efektivitas 
komunikasi antara Komisaris dengan 
Direksi, auditor eksternal dan otoritas 
pengawas bank dan pasar modal.

b.  Komisaris bertanggung jawab dalam 
mematuhi ketentuan perundang-undangan 
dan memantau efektivitas praktek GCG.

c.  Komisaris wajib melakukan tindak lanjut 
hasil pengawasan dan rekomendasi yang 
diberikan dalam hal terjadi penyimpangan 
terhadap perundang-undangan, anggaran 
dasar dan prudential banking practices.

d.  Komisaris memiliki Tata Tertib Komisaris 
yang mengikat dan ditaati oleh semua 
komisaris. Tata tertib tersebut antara lain 
mengatur mengenai Rapat Komisaris.

e.  Komisaris wajib mengungkapkan 
kepemilikan saham Bank maupun 
perusahaan lainnya sesuai peraturan 
pasar modal.

f.  Komisaris dilarang memanfaatkan Bank 
untuk kepentingan pribadi, keluarga, 
perusahaan atau kelompok usahanya 
dengan cara yang bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan dan 
kewajaran di bidang perbankan.

Komisaris independen
Pemegang saham dalam RUPS menetapkan 
komisaris independen dengan jumlah dan 
persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam 
peraturan perundang-undangan. Saat ini, tiga 
dari tujuh anggota Komisaris Bank Mandiri 
merupakan Komisaris Independen. Salah satu 
komisaris independen ditetapkan sebagai 
Ketua Komite Audit.

Komite Nasional Kebijakan Corporate 
governance (KNKCG) mengkategorikan 
seorang komisaris sebagai independen bila 
ia tidak terafiliasi dengan direksi, komisaris 
lainnya maupun pemegang saham pengendali. 
Yang termasuk afiliasi antara lain hubungan 
saudara, hubungan kerja baik itu permanen 
atau untuk jangka waktu tertentu maupun 
hubungan komersial lainnya yang dapat 
mempengaruhi independensinya karena 
adanya potensi benturan kepentingan. 
Berdasarkan definisi ini, mayoritas anggota 
Komisaris Bank Mandiri termasuk dalam 
kategori independen. 

Komite-komite di Bawah Komisaris
Dalam menjalankan tugasnya, Komisaris 
membentuk komite-komite:
1.  Komite Audit, membantu Komisaris dalam 

pengawasan atas hal-hal yang terkait 
dengan informasi keuangan, sistem 

Menjadi Bank Terpercaya Pilihan Anda,
yang berarti:
1. Menjadi bank yang terpercaya dan 

terpilih serta menguasai pangsa 
pasar semua segmen bisnis yang 
menguntungkan di Indonesia.

2. Menjadi bank yang dikenal secara luas 
sebagai perusahaan publik terkemuka 
di Asia Tenggara sebagai regional 
champion bank.

Visi BanK Mandiri Misi BanK Mandiri

1. Memprioritaskan kepentingan nasabah 
dan memberikan pelayanan yang terbaik 
dengan menjalin hubungan secara 
profesional dan mendalami kegiatan 
nasabah serta menawarkan produk-
produk yang sangat kompetitif dan 
terjamin.

2. Memberikan kesempatan kerja yang 
sama kepada siapa saja dan senantiasa 
merekrut, melatih dan mengembangkan 
talenta yang terbaik dengan memberikan 
penghargaan dan promosi atas 
dasar prestasi.

3. Memberikan keuntungan maksimum 
kepada para stakeholders dan menjamin 
pertumbuhan dan peningkatan laba yang 
berkesinambungan.

4. Berkomitmen terhadap standar kinerja 
yang tinggi ditunjang oleh partisipasi 
manajemen yang terbuka, kerjasama 
yang efektif dan menjamin standar 
integritas serta tanggung jawab 
yang prima.

5. Memperhatikan kepentingan masyarakat 
dan lingkungan dalam setiap 
pengambilan keputusan.
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KeterBUKaan (transParenCY)
1. Bank mengungkapkan informasi secara 

tepat waktu, memadai, jelas, akurat 
dan dapat diperbandingkan serta 
dapat diakses oleh stakeholders sesuai 
dengan haknya.

2. Informasi tersebut meliputi visi, misi, 
sasaran usaha, strategi Bank, kondisi 
keuangan, susunan dan kompensasi 
pengurus, pemegang saham pengendali, 
cross shareholding, pejabat eksekutif, 
pengelolaan risiko, sistem pengawasan 
dan pengendalian intern, status 
kepatuhan, sistem dan implementasi 
GCG serta informasi dan fakta 
material yang dapat mempengaruhi 
keputusan pemodal.

3. Prinsip keterbukaan itu tetap 
memperhatikan ketentuan rahasia bank, 
rahasia jabatan dan hak-hak pribadi 
sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

4. Kebijakan bank harus tertulis dan 
dikomunikasikan kepada stakeholders 
yang berhak memperoleh informasi 
tentang kebijakan tersebut.

aKUntaBilitas (aCCoUntaBilitY)
1. Bank menetapkan tanggung jawab yang 

jelas dari masing-masing organ Bank 
yang selaras dengan visi, misi, sasaran 
usaha dan strategi Bank dan menetapkan 
kompetensi kepada organ tersebut sesuai 
tanggung jawab masing-masing.

2. Dalam pengelolaannya, Bank 
menetapkan check and balance system.

3. Bank juga memiliki ukuran kinerja dari 
semua jajaran berdasarkan ukuran 
yang disepakati konsisten dengan nilai 
perusahaan (corporate values), sasaran 
usaha dan strategi Bank serta memiliki 
reward and punishment system. 

4. Bank meyakini bahwa semua organ 
organisasi Bank mempunyai kompetensi 
sesuai dengan tanggung jawabnya 
dan memahami perannya dalam 
implementasi GGC.

tanGGUnG JaWaB 
(resPonsiBilitY)
1. Bank berpegang pada prinsip kehati-

hatian (prudential banking practices) dan 
menjamin kepatuhan terhadap peraturan 
yang berlaku.

2. Bank sebagai good corporate citizen peduli 
terhadap lingkungan dan melaksanakan 
tanggung jawab sosial secara wajar.

indePendensi (indePendenCe)
1. Bank menghindari terjadinya dominasi 

yang tidak wajar oleh stakeholders 
manapun dan tidak terpengaruh oleh 
kepentingan sepihak serta terbebas 
dari benturan kepentingan (conflict 
of interest).

2. Bank mengambil keputusan secara 
obyektif dan bebas dari segala tekanan 
dari pihak manapun.

KeWaJaran (fairness)
1. Bank memperhatikan kepentingan 

seluruh stakeholders berdasarkan 
asas kesetaraan dan kewajaran 
(equal treatment).

2. Bank memberikan kesempatan kepada 
seluruh stakeholders untuk memberikan 
masukan dan menyampaikan pendapat 
bagi kepentingan Bank serta mempunyai 
akses terhadap informasi sesuai dengan 
prinsip keterbukaan.

PrinsiP-PrinsiP PelaKsanaan GCG:

pengendalian internal dan efektivitas 
pemeriksaan oleh auditor eksternal dan 
internal.

2.  Komite Nominasi dan Remunerasi, 
membantu Komisaris dalam 
menjalankan fungsi pengawasan atas 
hal-hal yang terkait dengan penetapan 
kualifikasi dan proses nominasi serta 
remunerasi Komisaris, Direksi dan para 
pejabat eksekutif.

3.  Komite Kebijakan Risiko membantu 
Komisaris dalam menjalankan fungsi 
pengawasan kebijakan risiko usaha.

4. Komite GCG.

direksi
Berdasarkan Pedoman Good Corporate 
Governance Perbankan Indonesia dari 
KNKCG, Komite Nominasi dan Remunerasi 
merekomendasikan calon Direksi berdasarkan 
kriteria yang ditetapkan oleh pemegang 
saham. Kemudian, para pemegang saham 
berdasarkan rekomendasi tersebut memilih 
Direksi dalam RUPS yang terbuka dan 
transparan. Seperti halnya pemberhentian 
Komisaris, pemberhentian Direksi hanya bisa 
dilakukan oleh pemegang saham dalam RUPS.

Karena Bank Mandiri adalah suatu Badan 
Usaha Milik Negara yang telah Terbuka, 
Anggaran Dasar Bank mengatur bahwa 
pengangkatan Direksi oleh RUPS harus 
disetujui oleh pemegang saham Dwiwarna 
Seri A (Negara Republik Indonesia). Lebih 
lanjut Anggaran Dasar mengatakan bahwa 
hanya pemegang saham Dwiwarna Seri 
A yang berhak mengajukan pencalonan 
kepada RUPS.

Penunjukan tersebut efektif setelah Direksi 
terpilih lulus fit and proper test Bank Indonesia.
Direksi bertanggung jawab:
a.  Atas berjalannya operasional Bank secara 

efektif dan efisien.
b.  Untuk menjalankan prinsip perbankan 

yang sehat termasuk manajemen risiko 
dan sistem pengendalian internal.

c.  Untuk bekerja secara transaparan 
dan independen terhadap pemegang 
saham pengendali.

d.  Untuk mematuhi ketentuan perundang-
undangan yang berlaku serta 
mengimplementasikan praktek GCG 
secara efektif.

e.  Untuk membuat dan memiliki Tata 
 

Tertib Direksi yang mengikat dan ditaati 
oleh semua anggota Direksi. Tata tertib 
tersebut mengatur antara lain mengenai 
Rapat Direksi.

f.  Direksi wajib mengungkapkan kepemilikan 
saham Bank maupun perusahaan lainnya 
sesuai peraturan pasar modal.

g.  Mematuhi larangan memanfaatkan Bank 
untuk kepentingan pribadi, keluarga, 
perusahaan atau kelompok usahanya 
dengan cara yang bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan dan 
kewajaran di bidang perbankan.

Hubungan Komisaris dan direksi
Hubungan kerja Komisaris dan Direksi adalah 
hubungan check and balances untuk kemajuan 
dan kesehatan Bank. Komisaris dan Direksi 
sesuai dengan fungsinya masing-masing 
bertanggung jawab atas kelangsungan usaha 
Bank dalam jangka panjang. Hal ini tercermin 
pada:
a.  Terpeliharanya kesehatan Bank sesuai 

dengan prinsip kehati-hatian dan kriteria 
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

b.  Terlaksananya dengan baik manajemen  
risiko maupun sistem pengendalian internal. 
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komisaris

komite auDit
komite 

kebijakan risiko 
komite gcg 

komite nominasi 
Dan remunerasi

gabungan 

 komisaris untuk periode 1 Januari–16 mei 2005

a b a b a b a b a b a b

binhadi 15 15 4 3

markus Parmadi* 15 14 7# 6 4 2

darmin nasution 15 8 4 1

arie soelendro 15 12 4 1

riswinandi* 15 11 7 6 4 4

fransiska oei** 15 5 1 0

a. tony Prasetiantono* 15 6 4 2
 komisaris untuk periode 16 mei–31 desember 2005

a b a b a b a b a b a b

edwin Gerungan 17 16 2 2 2# 2 7 7

muchayat 17 17 13# 12 2 2 7 6

soedarjono 17 15 17 15 2# 2 7 6

richard Claproth 17 14 13 8 7 7

Gunarni soeworo* 17 16 17# 17 2 1 7 7

Pradjoto* 17 6 7 5

yap tjay soen* 17 12 17 13 13 8 2 2 7 6
periode 1 Januari–31 desember 2005

a b a b a b a b a b

Zulkifli djaelani*** (anggota Komite Audit) 24 24

imam sukarno*** (anggota Komite Audit) 24 23

Pardi soedrajat (anggota Komite Kebijakan Risiko) 2 2

anwar isham (anggota Komite GCG) 13 13

ogi Prastomiyono (anggota Komite GCG) 13 12

nimrod s. (anggota Komite Nominasi & Remunerasi) 2 1

kustiawan (anggota Komite Nominasi & Remunerasi) 2 2

•  Kolom A–Menunjukan jumlah rapat yang harus dihadiri Komisaris.
• Kolom B–Menunjukan jumlah kehadiran dalam rapat yang bersangkutan. 

* Komisaris Independen
**   Mengundurkan diri 4 Pebruari 2005 dan efektif 9 April 2005 sesuai keputusan RUPS.
*** Hadir dalam Komite Audite periode 1 Jan–16 Mei 2005 dan 16 Mei–31 Des 2005.
# Ketua Komite.

raPat KoMisaris 

 Direksi gabungan  Direksi gabungan

 direksi untuk periode 1 Januari–16 mei 2005  direksi untuk periode 16 mei–31 des 2005

a b a b a b a b

e.C.W. neloe 29 27 4 1 agus martowardojo 46 36 7 6

i Wayan Pugeg 29 26 4 2 i Wayan agus mertayasa 46 43 7 5

i Wayan agus mertayasa 29 13 4 2 omar s. anwar 46 40 7 7

m. sholeh tasripan 29 21 4 0 nimrod sitorus 42 36 7 7

omar s. anwar 29 28 4 3 J.b kendarto 46 28 7 5

Ventje rahardjo 29 25 4 2 Zulkifli Zaini 46 40 7 7

nimrod sitorus 29 27 4 4 sasmita 46 41 7 6

J.b kendarto 29 18 4 2 abdul rachman 46 41 7 6

Zulkifli Zaini 29 21 4 4 andreas e. susetyo 46 37 7 7

keat Lee 29 23 4 1 honggo Widjojo** 40 39 7 7

andreas e. susetyo 29 26 4 4 sentot a. sentausa** 40 37 7 5

sasmita* 27 23 4 3

•  Kolom A–Menunjukan jumlah rapat yang harus dihadiri Direksi.
• Kolom B–Menunjukan jumlah kehadiran dalam rapat yang bersangkutan.

* Menjadi SEVP terhitung mulai tanggal 14 Januari 2005.
**  Menjadi Koordinator Terhitung mulai tanggal 21 Juni 2005.

raPat direKsi
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jumlah 
anggota gaji tunjangan bonus jumlah

komisaris 7 4.983 3.258 8.241

direksi 8 15.378 16.140 31.518

komite audit 2 634 123 757

koordinator, seVP, 
Group head dan advisor direksi

47 25.568 20.112 6.170 51.851

total 64 46.563 39.633 6.170 92.367

Biaya gaji kotor, tunjangan dan bonus yang 
dibayarkan kepada Komisaris, Direksi, SEVP, 
BOD Advisor dan Komite Audit selama 2005 
(Rpjuta).

nama saham bonus Diskon msop 01 total saham opsi

komisaris

edwin Gerungan - - - - -

muchayat - - - - -

soedarjono 80.000 750.000 - 830.000 -

richard Claproth - - - - -

Gunarni soeworo - - - - -

Pradjoto - - - - -

yap tjay soen - - - - -

direktur

agus martowardojo - - - - -

i Wayan agus mertayasa 200.000 - - 200.000 4.158.008

omar s. anwar - - - - 8

Jb kendarto 200.000 - - 200.000 4.158.008

Zulkifli Zaini 60.038 - - 60.038 499.562

sasmita 60.038 225.000 - 285.038 998.562

abdul rachman 72.557 100.176 - 172.733 3.336.436

seVP

andreas e. susetyo 54.417 204.066 603.385 861.868 603.385

komite audit

Gunarni soeworo - - - - -

soedarjono - - - - -

yap tjay soen - - - - -

Zulkifli djaelani 259 185 - 444 -

imam sukarno - - - - -

Kepemilikan saham Bank Mandiri dan Opsi 
Saham oleh komisaris, direksi, SEVP dan 
Komite Audit per 31 Desember 2005.

c.  Tercapainya imbal hasil yang wajar bagi 
pemegang saham.

d.  Terlindunginya kepentingan stakeholders 
secara wajar.

e. Terpenuhinya implementasi GCG.
f. T erlaksananya suksesi kepemimpinan
 dankontinuitas manajemen di semua 

lini organisasi.

Untuk dapat memenuhi tanggung jawab 
dan melaksanakan hubungan check and 
balances tersebut, Komisaris dan Direksi telah 
menyepakati hal-hal sebagai berikut:
a. Visi, misi dan corporate values.
b.  Sasaran usaha, strategi, rencana jangka 

panjang maupun rencana kerja dan 
anggaran tahunan.

c.  Kebijakan dalam memenuhi ketentuan 
perundang-undangan, anggaran dasar dan 

prudential banking practices termasuk 
komitmen untuk menghindari segala 
bentuk benturan kepentingan.

d.  Kebijakan dan metode penilaian kinerja 
Bank, unit-unit kerja dalam Bank dan 
personalianya.

e.  Struktur organisasi di tingkat eksekutif 
yang mampu mendukung tercapainya 
sasaran usaha Bank.

f.  Melaksanakan rapat gabungan Komisaris 
dan Direksi sekurang-kurangnya tiga 
bulan sekali.

Sebagai imbalannya, para Komisaris dan 
Direksi berhak memperoleh paket remunerasi 
sesuai dengan kondisi pasar yang berlaku. 
Proses penetapan jumlah paket remunerasi 
ditetapkan oleh RUPS setelah menerima 
usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

direktur Kepatuhan 
Dengan persetujuan Bank Indonesia, Direktur 
Utama bersama Komisaris menunjuk salah 
seorang anggota Direksi sebagai Direktur 
Kepatuhan. Dalam kapasitasnya tersebut, 
hubungan pelaporan Direktur Kepatuhan 
adalah langsung kepada Bank Indonesia selain 
juga kepada Direktur Utama dan Komisaris.

Untuk menjaga independensinya, Direktur 
Kepatuhan tersebut tidak boleh merangkap 
sebagai Direktur Utama, membawahi 
kegiatan kredit, treasury, penghimpunan 
dana dan kegiatan operasional lainnya 
maupun membawahi akuntansi atau 
Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Walaupun 
begitu, Direktur Kepatuhan boleh menjadi 
anggota komite baik yang dibentuk Direksi 
maupun Komisaris. Untuk komite yang 
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bersifat operasional, Direktur Kepatuhan 
tidak mempunyai hak suara dalam 
pengambilan keputusan.

Mengingat peran vital Direktur Kepatuhan, 
Bank membentuk unit kerja Compliance 
Group untuk membantu pelaksanaan tugas 
dan fungsinya.

sekretaris Perusahaan 
Untuk meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat pemodal, Bank Mandiri sebagai 
perusahaan publik membentuk Sekretaris 
Perusahaan yang berperan sebagai 
penghubung Bank dengan para investor, 
pelaku pasar modal, regulator dan juga 
para pengamat. Sekretaris Perusahaan 
memfasilitasi komunikasi yang efektif dan 
memastikan tersedianya informasi untuk 
berbagai pihak serta berperan sebagai 
penghubung utama antara Bank, BAPEPAM 
dan publik.

Sekretaris Perusahaan juga bertanggung 
jawab untuk memberikan saran-saran kepada 
Direksi mengenai kepatuhan atas ketentuan 
Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang 
Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Bank Mandiri telah melaporkan penunjukan 
Sekretaris Perusahaan kepada BAPEPAM dan 
Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya 
serta mengumumkannya di salah satu 
harian nasional.

dewan Pengawas syariah
Melalui Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan
prinsip syariah termasuk jasa lalu lintas
pembayaran. Kegiatan usaha yang ditawarkan
antara lain:
• Mudharabah, pembiayaan berdasarkan 

prinsip bagi hasil. 
• Musyarakah, pembiayaan berdasarkan 

prinsip usaha patungan. 
• Murabahah, jual beli barang dengan 

memperoleh keuntungan. 
• Ijarah, pembiayaan barang modal 

berdasarkan prinsip sewa.

Dalam operasionalnya Bank Syariah Mandiri
menganut prinsip-prinsip:
• Keadilan, berupa penerapan imbalan atas 

dasar bagi hasil dan pengambilan margin 
keuntungan yang disepakati bersama 
antara Bank dan nasabah.

• Kemitraan, dimana Bank menempatkan 
nasabah penyimpan dana, nasabah 
pengguna dana, maupun Bank pada 

kedudukan yang sama dan sederajat. 
Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, 
resiko dan keuntungan yang berimbang di 
antara nasabah penyimpan dana, nasabah 
pengguna dana maupun Bank. 

• Keterbukaan, melalui laporan keuangan 
yang terbuka secara berkesinambungan, 
nasabah dapat mengetahui tingkat 
keamanan dana dan kualitas 
manajemen bank. 

• Universalitas, Bank tidak membeda-
bedakan suku, agama, ras dan golongan 
agama dalam masyarakat dengan prinsip 
Islam sebagai rahmatan lil’alamiin (Islam 
adalah rahmat bagi seluruh umat). 

Bank Syariah Mandiri membentuk Dewan 
Pengawas Syariah (DPS) yang terdiri dari satu 
orang ketua dan tiga anggota independen 
yang kompeten dalam syariah Islam. Dewan 
pengawas tersebut bertugas mengarahkan 
dan mengawasi landasan produk dan jasa 
layanan Bank agar sesuai dengan aturan dan 
prinsip-prinsip syariah Islam. 

Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab
mengawasi kegiatan usaha Bank agar sesuai 
dengan ketentuan syariah dan juga memberi
nasehat dan saran mengenai hal-hal yang 
terkait dengan aspek syariah. Selain itu DPS 
juga berperan sebagai mediator antara Bank 
dengan Dewan Syariah Nasional (DSN), 
terutama dalam hal kajian produk yang 
memerlukan kajian dan fatwa DSN.

auditor eksternal dan 
independent reviewer
Anggaran Dasar Bank menegaskan bahwa 
Komisaris wajib mengusulkan kepada RUPS 
akuntan publik yang akan memeriksa 
pembukuan Bank. Akuntan publik yang 
diusulkan adalah yang telah memperoleh 
lisensi dari Departemen Keuangan RI dan 
terdaftar di BAPEPAM.

Akuntan publik tersebut akan melakukan 
audit umum untuk memberikan pernyataan 
pendapat mengenai kewajaran laporan 
keuangan Bank. Laporan keuangan konsolidasi 
Bank disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip 
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Saat ini Ikatan Akuntan Indonesia 
tengah menimbang untuk mengadopsi 
ketentuan Standar Pelaporan Keuangan 
Internasional (International Financial Reporting 
Standard—IFRS) sehingga memperkuat 
aspek perbandingan laporan keuangan secara 
internasional. Bank Mandiri sampai tahun 
2005 hanya menyajikan rekonsiliasi Laporan 

Keuangan antara yang disusun berdasarkan 
prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum 
di Indonesia dengan ketentuan IFRS. 

Selain itu, Bank Mandiri minimal sekali dalam 
satu tahun mengikuti pemeringkatan atas 
pelaksanaan GCG. Pemeringkatan tersebut 
dilakukan oleh independent external reviewers.

niLai-niLai dan PeriLakU 
bank mandiri 
Manajemen Bank Mandiri bertekad untuk 
menerapkan nilai-nilai kebersamaan berikut:
1. Trust/Kepercayaan: Membangun 

keyakinan dan sangka baik di antara 
stakeholders dalam hubungan yang tulus 
dan terbuka berdasarkan kehandalan.

2. Integrity/integritas: Setiap saat berpikir, 
berkata dan berperilaku terpuji, menjaga 
martabat serta menjunjung tinggi kode 
etik profesi. 

3. Professionalism/Profesionalisme: 
Berkomitmen untuk bekerja tuntas dan 
akurat atas dasar kompetensi terbaik 
dengan penuh tanggung jawab.

4. Customer Focus/fokus pada 
pelanggan: Senantiasa menjadikan 
pelanggan sebagai mitra utama yang saling 
menguntungkan untuk tumbuh secara 
berkesinambungan.

5. Excellence/Kesempurnaaan: 
Mengembangkan dan melakukan perbaikan 
di segala bidang untuk mendapatkan nilai 
tambah optimal dan hasil terbaik secara 
terus menerus.

Sepuluh Perilaku Utama:
1. Saling menghargai dan bekerja sama 
2. Jujur, tulus dan terbuka 
3. Disiplin dan konsisten 
4. Berpikir, berkata dan bertindak terpuji 
5. Kompeten dan bertanggung jawab 
6. Memberikan solusi dan hasil terbaik 
7. Inovatif, proaktif dan cepat tanggap 
8. Mengutamakan pelayanan dan kepuasan 

pelanggan 
9. Orientasi pada nilai tambah dan perbaikan 

terus menerus 
10. Peduli lingkungan
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Pemegang Saham yang terhormat,

Komite Audit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 
sudah dibentuk sejak tanggal 19 Agustus 
1999 berdasarkan Keputusan Komisaris 
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. No. 013/KEP/
KOM/1999 dan diperbaharui berdasarkan 
Keputusan Komisaris PT Bank Mandiri 
(Persero) Tbk. No. 001/KEP/KOM/2005 
tanggal 1 Juli 2005 dengan tujuan untuk 
membantu serta memfasilitasi Komisaris 
dalam menjalankan tugas dan fungsi 
pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan 
informasi keuangan, sistem pengendalian 
intern (internal control system), efektivitas 
pemeriksaan oleh auditor ekstern dan 
intern, efektivitas pelaksanaan manajemen 
risiko serta kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan laporan tahunan yang 
disampaikan kepada Komisaris, dalam tahun 
2005 Komite Audit telah melakukan kegiatan-
kegiatan sebagai berikut:
-  Melakukan penelaahan atas Rencana 

Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 
tahun 2005, Laporan pencapaian/realisasi 
RKAP tahun 2005, laporan keuangan 
tiga bulanan yang akan dipublikasikan 
dan laporan keuangan konsolidasi 
yang diaudit.

-  Melakukan penelaahan atas Laporan Hasil 
Audit Rutin tahun 2005 yang dilakukan 
Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang 
terkait dengan implementasi kebijakan, 
sistem dan prosedur, pelaksanaan 
pengendalian intern, kepatuhan terhadap 
peraturan/ketentuan intern dan ekstern 
serta masalah-masalah yang terkait 
dengan tindak kejahatan (fraud).

-  Melakukan penelaahan atas biaya audit 
yang diajukan Kantor Akuntan Publik 
yang sudah ditunjuk untuk memeriksa 
laporan keuangan Bank Mandiri tahun 
buku 2005 dan melakukan negosiasi 
untuk memperoleh kesepakatan total 
biaya audit yang wajar.

-  Melakukan pertemuan dan komunikasi 
secara berkala dengan auditor 
eksternal/Kantor Akuntan Publik yang 
memeriksa Bank Mandiri guna membahas 

efektivitas pelaksanaan pemeriksaan 
tahun 2005, antara lain mengenai 
progres pemeriksaan, temuan-temuan 
penting, penyesuaian-penyesuaian 
(adjustments) angka keuangan dan kendala 
dalam pemeriksaan.

-  Melakukan pertemuan berkala dengan 
Satuan Kerja Audit Intern guna 
membahas efektivitas pelaksanaan 
pemeriksaan intern tahun 2005, antara 
lain mengenai cakupan, fokus dan 
program audit, penyempurnaan metode 
Risk Based Audit, penyempurnaan metode 
penilaian/pengukuran kinerja auditee, 
penyempurnaan sistem dan kualitas audit 
bidang Teknologi Informasi, temuan-
temuan audit yang perlu diperiksa lebih 
mendalam serta tindak lanjut auditee 
atas hasil pemeriksaan auditor intern 
dan ekstern.

-  Melakukan pertemuan dengan unit-
unit kerja, antara lain Accounting Group, 
Human Capital Group, Credit Recovery 
Group, Compliance Group dan Corporate 
Relation Group/Corporate Banking Group 
guna membahas temuan-temuan hasil 
pemeriksaan auditor intern dan ekstern 
serta hal-hal lain yang perlu diklarifikasi 
dengan unit-unit kerja tersebut.

-  Melakukan tugas dan kegiatan lain 
yang diberikan Komisaris, antara lain 
penelaahan atas Laporan Pelaksanaan 
dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern, 
penelaahan atas Laporan Komisaris 
tentang Pelaksanaan Rencana Kerja 
serta investigasi khusus melalui SKAI 
sehubungan dengan pengaduan/laporan 
dari pihak ketiga yang diterima Komisaris.

Berdasarkan penelaahan dan pembahasan 
yang telah dilakukan seperti tersebut di atas, 
Komite Audit berpendapat bahwa:
-  Penyajian laporan keuangan yang 

dipublikasikan telah memenuhi azas 
keterbukaan.

-  Bank telah memiliki sistem pengendalian 
intern yang memadai.

-  Bank telah memiliki kebijakan dan sistem 
yang memadai tentang pemantauan 
atas kepatuhan terhadap ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan itu maka tidak ada 
masalah-masalah signifikan yang perlu 
ditambahkan dalam laporan.

Komite audit 

Gunarni soeworo
Ketua

soedarjono

Yap tjay soen 

Zulkifli djaelani 

imam soekarno

Laporan komite audit 
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Para Pemegang Saham yang terhormat,

Di tahun 2005, Komite Nominasi dan 
Remunerasi (Komite) diamanatkan untuk 
menyusun program kerja yang akan menelaah 
dan mengidentifikasi individu-individu unggul 
dan berkualitas untuk dicalonkan sebagai 
anggota Direksi sesuai dengan kriteria 
dan persyaratan yang tercantum dalam 
Piagam Komite. 

Selain itu, Komite diberi mandat untuk 
menyusun pedoman untuk mengevaluasi 
kinerja direksi dan juga pedoman untuk 
mengevaluasi secara self-assessment kinerja 
komisaris. Ini berarti Komite bertanggung 
jawab untuk melakukan evaluasi kinerja 
direksi secara periodik serta mengusulkan 
paket remunerasi bagi direksi dan komisaris 
yang sepadan dengan kinerjanya. Dalam 
pengusulan tersebut, Komite harus 
memastikan bahwa kepentingan manajemen 
tersebut sejalan dengan kepentingan 
pemegang saham serta proritas strategis 
Bank Mandiri. Terakhir, Komite juga harus 
menelaah perumusan Ruang Lingkup dan 
Tanggung Jawab Direksi. 

Komite menyadari bahwa Bank Mandiri 
selaku bank milik negara yang telah terbuka, 
keputusan pengangkatan dan pemberhentian 
direksi dan komisaris adalah wewenang 
penuh pemegang saham Seri A Dwiwarna. 
Walaupun begitu, Komite percaya bahwa bila 
pengangkatan tersebut berdasarkan proses 
pencalonan yang sistematis dan obyektif, 
maka akan mempengaruhi akuntabilitas 
secara positif.

Karenanya, sebelum mengajukan usulan 
nominasi kepada pemegang saham Seri 
A Dwiwarna, Komite menyusun proses 
nominasi yang sistematis, obyektif dan 
handal. Berdasarkan itu dan juga menimbang 
kebutuhan Bank sebagai organisasi serta 
kapabilitas para calon, Komite di masa yang 
akan datang berusaha untuk mengajukan 
calon-calon direksi dan komisaris yang layak 
kepada pemegang saham Seri A Dwiwarna 
melalui Komisaris.

Pada bulan Desember 2005, Komite 
sudah melakukan seleksi dan proses fit and 
proper test terhadap calon direksi sesuai 
rencana kerja.

Terkait dengan itu, pada tahun 2005 Komite 
telah mulai menyusun sistem penilaian kinerja 
direksi dan komisaris sehingga para pemegang 
saham memiliki dasar pertimbangan yang 
lebih obyektif dalam menerima laporan 
pertanggungjawaban direksi.

Selama tahun 2005 Komite telah merangkum 
hasil survei imbalan bagi Direksi. Rangkuman 
tersebut digunakan dalam analisa Ruang 
Lingkup dan Tanggung Jawab Direksi dan 
remunerasinya. Komite akan membahas 
mengenai evaluasi ini dan struktur 
remunerasinya lebih lanjut di tahun 2006.

Pada bulan Oktober 2005, Komite juga telah 
membahas usulan penyempurnaan organisasi 
dari Direksi. Komite telah membahas usulan 
tersebut dan menyampaikan pendapatnya 
kepada Komisaris.

Komite di tahun 2006 akan tetap 
melaksanakan program kerjanya 
untuk memastikan berjalannya fungsi 
pengawasan Komisaris.

Komite nominasi dan remunerasi

edwin Gerungan
Ketua

Laporan komite nominasi dan remunerasi
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Pemegang Saham yang terhormat, 

Sebagai wujud komitmen Bank Mandiri 
dalam menerapkan Good Corporate Governance 
(GCG) secara konsisten dalam semua aspek 
kegiatannya dan sejalan dengan pilar keempat 
dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API), 
Komisaris telah membentuk Komite GCG 
pada tanggal 18 Juli 2005 melalui keputusan 
Komisaris No.002/KEP/KOM/2005. Misi dari 
Komite GCG adalah membantu Komisaris 
dalam menjalankan tugas dan fungsi 
pengawasan, memonitor implementasi 
prinsip-prinsip GCG dan praktek-praktek 
terbaik, serta memastikan relevansi 
keberlanjutan dari prinsip-prinsip dan praktek-
praktek terbaik tersebut.

Tugas Komite GCG secara garis besar adalah 
memberikan rekomendasi kepada Komisaris 
mengenai arah kebijakan dan program-
program percepatan implementasi prinsip-
prinsip GCG serta mengawasi efektivitas 
implementasi GCG oleh Direksi dan jajarannya 
sehingga terlindunginya kepentingan 
seluruh stakeholder dan terciptanya 
mekanisme check and balance pada semua 
aktivitas. Penerapan prinsip-prinsip GCG 
dan praktek-paktek terbaik dalam setiap 
aspek kegiatan perusahaan secara konsisten 
memberikan banyak manfaat, salah satunya 
adalah meningkatnya image perusahaan 
terhadap pihak luar dan meningkatnya 
kepatuhan karyawan terhadap kebijakan dan 
peraturan perusahaan.

Sejalan dengan program kerja Komisaris 
tahun 2005, Komite GCG telah melaksanakan 
kegiatan-kegiatan berikut: 

1.  Menyusun Piagam Good Corporate 
Governance, yang telah disahkan 
berdasarkan Keputusan Komisaris No. 
005/KEP/KOM/2005 tanggal  
17 Oktober 2005.

2.  Menelaah program dan implementasi 
GCG yang telah dilaksanakan oleh Direksi 
yang meliputi:

 a.  Telaahan atas hasil penilaian/
pemeringkatan yang dilakukan oleh 
lembaga-lembaga independen (Price 
WaterhouseCoopers, Standard & 
Poor’s dan The Indonesian Institute 
for Corporate Governance).

 b.  Telaahan terhadap peraturan dan 
kebijakan yang dikeluarkan oleh 
Direksi mengenai GCG.

 c.  Melakukan pengecekan atas beberapa 
kegiatan di Kantor Pusat dan Kantor-
Kantor Cabang Bank Mandiri untuk 
memastikan diimplementasikannya 
GCG sebagaimana mestinya.

3.  Melaksanakan sosialisasi GCG kepada 
jajaran manajemen baik di Kantor Pusat 
maupun cabang-cabang dengan perincian 
sebagai berikut:

 a.  Sosialisasi Tahap I di Bank Mandiri 
Kantor Pusat pada Oktober 2005, 
bersama dengan dua lembaga 
independen yang telah melakukan 
pemeringkatan GCG di Bank 
Mandiri, yaitu Standard & Poor’s 
dan The Indonesian Institute for 
Corporate Governance.

 b.  Sosialisasi Tahap II yang ditujukan 
kepada focus group di tiga kantor 
wilayah yaitu Kantor Wilayah I, 
Kantor Wilayah VIII dan Kantor 
Wilayah X.

 c.  Sosialisasi GCG kepada peserta 
program Corporate Culture 
Internalization melalui kerja sama 
dengan Human Capital Group dan 
Learning Center Group sebanyak 
tiga kali.

  Dengan demikian, selama tahun 2005 
telah dilakukan sosialisasi GCG di Kantor 
Pusat dan tiga Kantor Wilayah. Untuk 
tujuh Kantor Wilayah lagi dan, bila 
dipandang perlu, beberapa kantor cabang 
utama akan dilakukan dalam tahun 2006. 

4.  Melaksanakan survei dengan metode 
self-assessment mengenai implementasi 
GCG di Bank Mandiri dengan responden 
eksternal dan internal Bank Mandiri, 
yaitu yang terdiri dari Komisaris, anggota 
Direksi & SEVP, Komite Audit dan Internal 
Audit, Group Head, Department Head, level 
Manager di Wilayah, Bapepam, BEJ dan 
BES serta pemegang saham institusi. 
Survei ini dilaksanakan dengan tujuan 
untuk: (a) mengetahui sejauh mana 
pemahaman GCG oleh para responden, 
(b) mengetahui sejauh mana penerapan 
prinsip-prinsip dan best practices GCG 
dalam kebijakan, prosedur dan aktivitas 
perbankan di masing-masing unit kerja 
atau kantor wilayah, menurut para 

responden. Di samping itu, survei ini juga 
dimaksudkan untuk mengetahui tingkat 
validitas dan reliabilitas dari kuesioner 
yang digunakan.

5.  Melakukan langkah-langkah persiapan 
untuk pelaksanaan survei implementasi 
GCG Bank Mandiri bekerjasama dengan 
lembaga independen yang akan 
dilaksanakan pada tahun 2006.

Sehubungan dengan survei implementasi 
GCG yang dilakukan oleh Komite GCG, 
secara keseluruhan nilai yang diperoleh 
sedikit di atas nilai survei yang dilaksanakan 
oleh The Indonesian Institute of Corporate 
Governance. Temuan-temuan yang diperoleh 
dari kegiatan-kegiatan di atas akan digunakan 
sebagai salah satu dasar dalam memonitor 
dan melakukan evaluasi secara berkala 
terhadap proses implementasi GCG di Bank 
Mandiri di masa mendatang. 

Akhir kata, kami bertekad untuk memantau 
secara berkelanjutan implementasi prinsip-
prinsip dan praktek-praktek terbaik Corporate 
Governance melalui koordinasi dengan Direksi 
dan jajarannya, dengan tetap berpegang 
pada profesionalime dan independensi 
masing-masing, sehingga dalam waktu 
yang tidak terlalu lama motto ‘GCG—From 
Conformance to Performance’ dapat terwujud di 
Bank Mandiri. 

Demikianlah penyampaian kami, atas 
perhatian dan dukungan semua pihak 
terhadap pelaksanaan tugas-tugas Komite 
GCG selama ini, kami ucapkan terima kasih.

Komite Good Corporate Governance

Muchayat
Ketua 

Laporan komite Good Corporate Governance
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corporate banking

Passion for Partners “Kami akan tetap 
mengejar pertumbuhan bisnis, baik melalui pemberian kredit 
secara selektif yang didasarkan pada identifikasi target markets 
secara seksama, pengembangan spesialisasi bisnis, maupun 
customer proposition.” — abdul rachman Direktur
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kinerJa
Pada akhir Desember 2005, total volume 

bisnis Corporate Banking (dana pihak ketiga 

dan kredit yang diberikan) mencapai Rp89,8 

triliun. Sepanjang tahun ini, kami mencatat 

adanya pertumbuhan saldo rekening giro 

dan deposito sebesar 18,6%, namun volume 

kredit kami menurun 16,5%. Hal ini terutama 

disebabkan oleh adanya perpindahan 

penanganan kredit bermasalah (NPL) ke Credit 

Recovery Group sebesar Rp8.816 miliar, dan 

juga adanya pelunasan kredit sebesar Rp3.367 

miliar. Namun kami juga menyalurkan 

sejumlah kredit baru selama tahun 2005 

sebesar Rp6.266 miliar yang memberikan 

kenaikan sebesar 17,5% apabila dibandingkan 

dengan posisi akhir 2004.

Corporate Banking menghasilkan pendapatan 

bunga bersih sebesar Rp2.735 miliar dan 

memberi kontribusi laba operasional sebesar 

Rp2.849 miliar pada tahun 2005. Pendapatan 

bersih sebesar Rp2.595 miliar terutama 

dihasilkan dari interest margins yang berasal 

dari liabilities yaitu sebesar Rp2.024 miliar. 

Profitabilitas Corporate Banking ini sudah 

memperhitungkan sebagian perpindahan 

biaya pencadangan atas kredit NPL ke 

Credit Recovery Group sebesar Rp3.138 miliar 

bersamaan dengan pemindahan penanganan 

rekening-rekeningnya.

AKHIR TAHUN 2005

Volume Kredit Rp29.944 miliar
Volume Simpanan Rp59.861 miliar
Volume Bisnis Rp89.805 miliar

Jumlah Nasabah 260

Jumlah Pegawai 195

Rasio NPL—Gross 9,99%

profitability 

Pendapatan Bunga Bersih Rp2.735 miliar

Pendapatan Fee Based Rp300 miliar

Laba Operasional Rp2.849 miliar

Pendapatan Bersih Rp2.595miliar

Yield & Spread

YoL – Rp 12,6%

YoL – Fx 8,1%

coF – rp 

Giro 3,5%

Deposit0 7,7%

coF – Va 
Giro 1,7%

Deposito 2,5%

Spread

Kredit – Rp 2,5%

Kredit – Va 3,0%

Giro – Rp 5,7%

Giro – Va 3,3%

Deposito – Rp 1,5%

Deposito – Va 2,6%

• Laba Operasional = Laba sebelum biaya PPAP & 
alokasi biaya

• Spread: selisih tingkat bunga dengan tarif FTP (Fund 
Transfer Pricing) pendapatan/biaya

• Tarif FTP = CoF + biaya overhead dana + RR + 
Penjaminan Simpanan

Distribusi kreDit

7,3 Industri Makanan,  
 Minuman dan Tembakau

3,6 Industri Kimia & hasilnya 

5,0 Industi lainnya

3,2 Pertanian

2,5 Perdagangan, Restoran dan Hotel

1,8 Konstruksi

6,5 Lainnya

Jenis Valuta
(RpTriliun)

Jenis Kredit
(RpTriliun)

Sektor
(RpTriliun)

17,97 rupiah

11,97 Asing

11,4 Investasi

18,5 Modal Kerja

pencapaian
Kami senantiasa menjaga potensi 

pertumbuhan bisnis yang menguntungkan 

selama tahun 2005, dengan mempertahankan 

nasabah-nasabah yang memiliki peringkat 

internal B hingga AAA pada tingkat 

retensi 95%. Sebagai strategi untuk 

meningkatkan sales dan loyalitas nasabah, 

kami telah menyelenggarakan sejumlah 

Customer Gathering dan call visits yang 

berkesinambungan guna menciptakan 

komunikasi yang lebih baik serta dan 

meningkatkan pelayanan kepada nasabah. 

Disamping pecairan kredit yang dilakukan 

secara selektif, kami juga melakukan usaha-

usaha penyelesaian maupun penagihan 

atas NPL yang masih dalam penanganan 

Corporate Banking. 

Mutu pelayanan senantiasa kami tingkatkan 

dengan dilakukannya Straight-Through 

Processing (STP) untuk kredit dan nasabah 

melalui implementasi Loan Origination System 

(LOS) dan MAC tools. Dari hasil survei yang 

diselenggarakan oleh MarkPlus Research 

untuk mengukur tingkat kepuasan nasabah 

terhadap pelayanan corporate banking, 

diperoleh indeks sebesar 93,8 untuk layanan 

yang berhubungan dengan produk Garansi 

Bank, 91,02 untuk giro dan 94,56 untuk 

deposito berjangka dengan skala 1:100. 

Kami juga berupaya untuk memperluas 

spesialisasi kami dalam penawaran-penawaran 

bisnis selama tahun 2005. Dalam upaya untuk 

meningkatkan pendapatan dari fee, kami 

mendorong usaha cross-selling pada layanan 

trade finance, serta berusaha memasarkan 

produk Cash Management System kami kepada 

nasabah. Kami juga mengimplementasikan 

Advisory Center for Trade and Treasury service 

pada tahun 2005. Dengan usaha-usaha 

tersebut, kami berhasil meningkatkan 

rata-rata product holdings per nasabah dari 3 

menjadi 3,19 pada tahun 2005. 

SaSaran
Dalam jangka menengah kami terus 

melakukan konsolidasi terhadap portfolio 
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Berkembangnya Mandiri Sekuritas 
menjadi perusahaan sekuritas papan atas 
tidak terlepas dari keputusan strategis 
yang dilakukan oleh Bank Mandiri untuk 
menjadikan pasar modal dan jasa investment 
banking sebagai salah satu pilar utama 
untuk meningkatkan hubungan dengan 
nasabah korporasi serta memberikan 
layanan korporasi yang menyeluruh. 
Rekapitalisasi yang dilakukan oleh Bank 
Mandiri dimanfaatkan sebaik-baiknya 
oleh Mandiri Sekuritas dengan terjun ke 
dalam kancah persaingan bisnis di tiga 
lini: Investment Banking, Pasar Modal, dan 
Manajemen Investasi.

investment banking
Meskipun aktifitas transaksi investment 
banking di dalam negeri mengalami 
penurunan selama tahun 2005, namun 
dengan berbekal kemampuan dan 
pengalaman dalam melakukan originasi, 
distribusi dan eksekusi, Mandiri Sekuritas 
tetap dapat menunjukkan kinerja yang 
mengesankan baik pada transaksi penerbitan 
surat utang maupun IPO saham di tengah 
situasi pasar yang kurang menguntungkan. 

Pada tahun 2005, Mandiri Sekuritas 
menduduki peringkat kedua di Indonesia 
dalam hal penjaminan penerbitan surat 
utang, dengan nilai total penjaminan 
mencapai Rp2,01 triliun, atau menguasai 
21% pangsa pasar penerbitan obligasi dan 
medium term note (MTN) selama tahun 2005.

Disamping itu, Mandiri Sekuritas juga 
menempati peringkat kedua dalam 
transaksi penjaminan IPO saham dengan 
nilai penjaminan sebesar Rp122 miliar atau 
sekitar 3,4% pangsa pasar. Transaksi IPO 
yang dilakukan Mandiri Sekuritas merupakan 
penawaran umum murni tanpa dukungan 
pembeli siaga (stand-by buyer). Disamping 
itu, Mandiri Sekuritas juga aktif dalam bisnis 
jasa penasehat keuangan. 

Atas berbagai aktifitas dan pencapaian 
tersebut, Mandiri Sekuritas berhasil 
memperoleh pengakuan secara luas 
atas prestasinya yang ditandai dengan 

keberhasilannya memperoleh sejumlah 
penghargaan baik dari dalam maupun luar 
negeri, diantaranya sebagai Best Investment 
Bank dari Global Finance, Best Equity House 
dari Euromoney, dan Best Bond House dari 
FinanceAsia. Selain itu, Mandiri Sekuritas 
juga memperoleh penghargaan sebagai 
penjamin emisi terbaik kedua dan anggota 
bursa teraktif selama tahun 2005 dari Bursa 
Efek Surabaya 

Pasar Modal 
Mandiri Sekuritas juga aktif dalam transaksi 
obligasi di pasar sekunder dengan volume 
transaksi yang terus meningkat sepanjang 
tahun. Di tahun 2005, Mandiri Sekuritas 
menjadi broker dengan volume transaksi 
terbesar baik untuk Obligasi Pemerintah 
maupun obligasi korporasi. Dalam hal 
transaksi Obligasi Pemerintah selama 
tahun 2005, Mandiri Sekuritas mencatat 
nilai transaksi sebesar Rp23,02 triliun atau 
menguasai sekitar 40% pangsa pasar.

Volume transaksi obligasi permerintah di 
pasar sekunder yang demikian besar juga 
sejalan dengan nilai transaksi obligasi 
korporasi baik di pasar perdana maupun 
sekunder. Transaksi obligasi korporasi 
Mandiri Sekuritas di pasar sekunder selama 
tahun 2005 mencapai nilai Rp3,75 triliun 
atau 24% pangsa pasar perdagangan 
obligasi korporasi yang tercatat di Bursa 
Efek Surabaya.

Atas pencapaian tersebut, Mandiri Sekuritas 
berhasil memperoleh pengakuan dari Bursa 
Efek Surabaya sebagai perantara pedagang 
efek teraktif untuk perdagangan Obligasi 
Pemerintah dan obligasi korporasi di 
pasar sekunder.

Mandiri Sekuritas juga menunjukkan 
peran aktifnya dalam perdagangan saham 
di pasar sekunder dan tercatat sebagai 
salah satu broker teraktif di Bursa Efek 
Jakarta. Hal tersebut dapat terwujud tidak 
hanya berkat basis klien yang luas yang 
mencakup investor ritel, kelembagaan dan 
manajer investasi, namun juga dengan 
dukungan para profesional berpengalaman 

MANDiri sekuritAsperkreditan, sementara itu kami akan tetap 

mengejar pertumbuhan bisnis baik melalui 

pemberian kredit secara selektif yang 

didasarkan pada identifikasi target markets 

secara seksama, pengembangan spesialisasi 

bisnis kami maupun customer proposition. 

Client Service Teams (CST) yang baru, akan 

kami bentuk dengan prioritas layanan kepada 

dua puluh nasabah terbesar kami. Ini juga 

akan membangun client base kami yang baru 

untuk layanan ‘Advanced Cash Management 

System (CMS).’ Jangkauan pemasaran kami 

yang semakin luas akan didukung oleh 

pembentukan tiga Corporate Banking floor di 

Medan, Surabaya dan Makassar.

Dari sudut pandang sektor usaha, kami akan 

menekankan pada sektor-sektor makanan 

dan minuman, CPO, usaha eceran, batu bara, 

telekomunikasi dan konstruksi. Sementara 

sasaran sekunder kami adalah pada sektor 

barang konsumsi, rokok, multi-finance, 

farmasi, otomotif dan komponennya serta 

industri semen. Dalam sektor-sektor usaha 

ini, kami akan berupaya melakukan aliansi 

strategis yang berkesinambungan, disamping 

untuk meningkatkan nilai layanan yang 

kami berikan, yang pada akhirnya akan 

meningkatkan customer value.
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serta berbagai fasilitas pendukung seperti 
perdagangan jarak jauh dan informasi pasar 
secara real-time. 

Manajemen investasi
Guna mewujudkan komitmennya pada 
pengembangan usaha, Mandiri Sekuritas 
telah mendirikan sebuah anak perusahaan 
yaitu PT Mandiri Manajemen Investasi, yang 
menyediakan jasa pengelolaan investasi. 
Mandiri Manajemen Investasi menawarkan 
berbagai produk reksa dana yang ditujukan 
pada pasar domestik melalui enam bank 
distributor yaitu: Bank Mandiri, ABN AMRO 
Bank, Commonwealth Bank, Bank Niaga, 
Bank Syariah Mandiri, Standard Chartered 
Bank dan Bank BNI.

Di awal tahun 2005, total dana kelolaan 
Mandiri Manajemen Investasi mencapai nilai 
Rp23,5 trilliun dan tercatat sebagai manajer 
investasi dengan dana kelolaan terbesar di 
Indonesia. Mandiri Manajemen Investasi 
juga merupakan salah satu pelopor dalam 
penerapan peraturan Bapepam mengenai 
penentuan nilai pasar wajar (marked-to-market) 
yang mulai diberlakukan sejak awal 2005 
sehingga membuat Nilai Aktiva Bersih (NAB) 
reksa dana berfluktuasi sesuai kondisi pasar. 
Kondisi tersebut membuat sebagian nasabah 
yang tidak terbiasa melakukan redemption 
dan mengalihkan investasinya. Selanjutnya, 
seiring dengan kenaikan tingkat suku bunga 

pada awal tahun, terjadi pula penurunan 
nilai aset industri reksadana yang sebagian 
besar portfolionya terdiri dari instrumen 
obligasi berpendapatan tetap. Hal tersebut 
juga membuat terjadinya redemption besar 
besaran pada industri reksa dana nasional 
dan berdampak terhadap nilai dana kelolaaan 
Mandiri Manajemen Investasi rata-rata yang 
turun menjadi Rp6,4 triliun, sementara per 
akhir Desember 2005 nilai dana kelolaan 
tercatat sebesar Rp280 miliar.

Ditahun mendatang, Mandiri Sekuritas akan 
terus melanjutkan dan meningkatkan kerja 
sama yang telah dibina selama ini dengan 
jaringan cabang Bank Mandiri dalam hal 
distribusi produk serta mengembangkan dan 
memasarkan berbagai jenis produk structured 
funds. Produk ini merupakan reksa dana 
terbuka dan memberi jaminan hasil minimal 
terhadap nilai pokok investasi dengan masa 
lock-up minimal satu tahun.

riSet
Mandiri Sekuritas secara konsisten berupaya 
untuk terus meningkatkan kemampuannya 
dalam menyediakan beragam produk riset 
dan analisis yang akurat dan up-to-date. 

Mandiri Sekuritas melakukan Riset Ekonomi 
dengan cakupan luas yang meliputi kebijakan 
moneter, ekonomi makro serta ekonomi 
regional dan global. Analis Mandiri Sekuritas 

selalu mengamati setiap perkembangan 
menyangkut kebijakan bank sentral dan 
pemerintah serta memberikan pandangan  
dan analisis terhadap perubahan kebijakan 
yang terjadi.

Untuk riset surat utang khususnya  
Obligasi Pemerintah, tim riset Mandiri 
Sekuritas memiliki beberapa produk riset  
yang merupakan indikator pasar yang  
dapat diandalkan berupa kurva imbal hasil 
dan indeks surat utang negara. Para analis  
Mandiri Sekuritas juga terus berkomunikasi 
secara teratur dengan penerbit surat  
utang, baik pemerintah maupun korporat, 
serta para investor untuk membantu  
kedua belah pihak dalam menyusun strategi 
pendanaan dan kebutuhan investasi. 

Tim riset saham Mandiri Sekuritas terdiri  
dari 5 analis yang melakukan analisis atas  
42 saham utama yang mewakili 76% dari  
total kapitalisasi pasar di Bursa Efek Jakarta. 
Hasil analisis diterbitkan dalam berbagai 
bentuk yaitu Investor’s Digest, Investment  
Focus dan juga Equity Guidebook. Laporan-
laporan ini didistribusikan secara luas  
kepada lebih dari 500 investor baik  
domestik maupun asing.

Untuk informasi lebih jauh, silahkan  
hubungi Corporate Secretary Mandiri Sekuritas 
pada alamat corsec@mandirisek.co.id.

MAJALAH/INSTITUSI PENGHARGAAN MAJALAH/INSTITUSI PENGHARGAAN

Best Investment Bank in Indonesia Best Bond House in Indonesia

Best Equity House in Indonesia The Most Active Underwriter

Best Domestic Bond House 
in Indonesia

Most Active SSX Member & Best 
Underwriter (#2) from  
Surabaya Stock Exchange
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MANDiri sekuritAs

Berbagai transaksi selama tahun 2005 yang telah diselesaikan dengan baik oleh Mandiri Sekuritas meliputi IPO, 
emisi surat utang dan placement: 

PT BANK RABoBANK 
INTERNATIoNAL INdoNESIA

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERo) PT PAM LyoNNAIS JAyA

negotiable certificate of deposit
idr 200.00 billion

arranger—october 2005

bonds
idr 750.00 billion

Joint lead underwriter—July 2005

bonds
idr 650.00 billion

Joint lead underwriter—July 2005

PT BANK PEMBANGUNAN dAERAH SULAwESI UTARA
PT BANK NTB PT APExINdo PRATAMA dUTA TBK.

bonds
idr 200.00 billion

Joint lead underwriter—may 2005

bonds
idr 200.00 billion

Sole lead underwriter—april 2005

bonds
idr 750.00 billion

Joint lead underwriter—april 2005

PT SINAR SoSRo
PT ARPENI PRATAMA 
ocEAN LINE TBK.

PT BANK EKSPoR INdoNESIA (PERSERo)

mtn
idr 300.00 billion

Sole lead underwriter—June 2005

initial public offer
idr 312.50 billion

Joint lead underwriter—June 2005

bonds
idr 485.00 billion

Sole lead underwriter—June 2005

GovERNMENT of INdoNESIA PT fEdERAL INTERNATIoNAL fINANcE PT PERUSAHAAN PENGELoLA ASET

Sovereign bonds
uSd1,000.00 billion

co lead manager—april 2005

bonds
idr 1,000.00 billion

Joint lead underwriter—January 2005

placement of government shares in 
pt bank international indonesia tbk.
idr 1,300.00 billion

Joint lead underwriter—January 2005
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commercial banking

Passion for Opportunity “Kami yakin 
bahwa dengan memanfaatkan kecakapan, infrastruktur, dan 
basis pelanggan yang ada, akan memberikan peluang untuk 
mengembangkan skala usaha maupun pangsa pasar di segmen 
komersial.” — honggo WidJoJo koordinator
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Distribusi kreDit

kinerJa
Commercial Banking diharapkan dapat 
menjadi ‘engine of growth’ bagi perkembangan 
bisnis Bank Mandiri di masa mendatang. 
Ada dua hal yang mendasari pemikiran 
tersebut. Pertama, potensi bisnis di segmen 
commercial (Usaha Kecil dan Menengah) 
tumbuh lebih cepat dibanding pertumbuhan 
segmen corporate. Kedua, penetrasi Bank 
Mandiri ke dalam sektor ini, relatif masih 
rendah dibanding dominasinya pada segmen 
corporate. Kami yakin bahwa dengan 
memanfaatkan kecakapan, infrastruktur dan 
basis pelanggan yang ada akan memberikan 
peluang untuk mengembangkan skala usaha 
maupun pangsa pasar di segmen commercial.
 
Di tahun 2005, volume bisnis segmen 
Commercial mencapai Rp50.355 miliar atau 
tumbuh 7,9% dibanding tahun sebelumnya. 
Pertumbuhan tersebut didukung oleh 
ekspansi kredit sebesar 12,1% menjadi 
Rp25.852 miliar, dan pertumbuhan dana 
sebesar 3,8% menjadi Rp24.503 miliar. 
Ekspansi kredit terutama berasal dari 
penyaluran kredit kepada nasabah lama 
sebesar Rp4.226 miliar dan kepada 255 
nasabah baru sebesar Rp3.142 miliar.
 
Selama tahun 2005, pemberian kredit baru 
meningkat sebesar 31,9% dibandingkan 
posisi akhir tahun lalu. Namun demikian, 

pada periode yang sama juga terdapat 
penurunan kolektibilitas kredit (non-
performing loan) sebesar Rp6.006 miliar 
sehubungan dengan penerapan PBI No. 
7/2/PBI/2005 dan memburuknya situasi 
makro ekonomi di paruh kedua tahun 2005. 
Dari jumlah NPL tersebut, sebesar Rp3.109 
miliar telah dialihkan penanganannya ke 
Credit Recovery Group, sedangkan selebihnya 
masih kami kelola karena hanya memerlukan 
restrukturisasi yang relatif sederhana sesuai 
pedoman klasifikasi yang ditetapkan oleh 
bank sentral. Sementara itu, pelunasan kredit 
selama tahun ini yaitu sebesar Rp1.471 miliar 
tentunya juga berpengaruh terhadap portfolio 
kami pada akhir tahun.
 
Pertumbuhan dana yang cukup baik selama 
tahun ini juga diikuti dengan perubahan 
struktur dana (funding mix) secara signifikan. 
Berbeda dengan pendanaan retail, dana 
deposito kami menurun sebesar 6,3% menjadi 
Rp12.119 miliar sedangkan dana giro justru 
meningkat 16,1% menjadi Rp12.383 miliar 
pada akhir tahun. Hal ini menunjukkan bahwa 
Bank Mandiri semakin berperan didalam 
pelayanan transaksi bisnis pada segmen ini.
 
Sejalan dengan meningkatnya volume 
bisnis di tahun 2005, segmen commercial 
mampu membukukan pendapatan bunga 
bersih sebesar Rp1.829 miliar dengan total 

AKHIR TAHUN 2005

Volume Kredit Rp25.852,3 miliar

Volume Simpanan Rp24.502,7 miliar

Volume bisnis Rp50.355,0 miliar

Jumlah nasabah 1,792

Jumlah Pegawai 670

Rasio NPL—Gross 11,2%

profitabilitas 

Pendapatan bunga bersih Rp1.829 miliar

Laba Opersional  
(sebelum biaya PPAP)

Rp1.700 miliar

Laba Operasional  
(setelah biaya PPAP)

Rp1.536 miliar

Pendapatan Fee based Rp74 miliar

Yield & Spread

YoL – Rp 13,9%

YoL – Fx 7,7%

coF – rp 

Giro 3,2%

Deposito 7,4%

coF – FX 
Giro 1,9%

Deposito 2,2%

Spread

Kredit – Rp 3,9%

Kredit – Va 2,5%

Giro – Rp 6,7%

Giro – Va 3,3%

Deposito – Rp 2,4%

Deposito – Va 2,9%

20,1 rupiah

5,8 Valuta asing

per Sektor
(RpTriliun)

per Valuta
(RpTriliun)

DANA PihAk ketigA

2005
(RpTriliun)

2004
(RpTriliun)

giro

deposito

2004

10,7

12,9

2005

12,4

12,1

Total Commercial Banking4,1 perdagangan, restoran dan hotel

4,0 konstruksi

3,3 industri—lainnya

2,3 Jasa dunia usaha

1,8 Jasa sosial

1,6 pertanian

1,6 pengangkutan, pergudangan dan komunikasi

1,5 industri—kimia

1,4 industri—kayu

1,3 industri—makanan, minuman dan rokok

3,0 lainnya
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pendapatan operasional (diluar biaya PPAP) 
sebesar Rp1.700 miliar atau 17,6% dari total 
pendapatan operasional Bank Mandiri (diluar 
biaya PPAP). Adapun keuntungan bersih 
yang dapat dibukukan segmen commercial 
mencapai Rp1,2 triliun.
 

pencapaian 
Ditahun 2005, kami memperluas jaringan 
distribusi Commercial Banking dengan 
menambah dua Commercial Banking Centers 
(CBC) yaitu di Jakarta Kelapa Gading dan 
di Bekasi. Dengan demikian, saat ini kami 
memiliki 17 CBC yang tersebar di Jakarta dan 
sembilan kota besar lainnya, dimana enam 
diantaranya berada di luar pulau Jawa. 
 
Selain itu, kami juga mengembangkan 
pilot program untuk memanfaatkan potensi 
bisnis commercial di kota-kota satelit seperti 
di Banjarmasin dengan membentuk tim 
yang beranggotakan lima orang. Pada 
akhir tahun 2005, kami juga mendirikan 
CBC otomotif di Kantor Pusat yang khusus 
menangani pembiayaan ke perusahaan-
perusahaan multifinance.
 
Kami juga mengembangkan strategi aliansi 
dengan nasabah-nasabah besar yang memiliki 
keterkaitan bisnis yang luas (hulu-hilir) untuk 
memanfaatkan potensi bisnis di sepanjang 
mata rantai usahanya (value chain financing). 
Beberapa perusahaan yang telah menjalin 
kerjasama (aliansi) terdapat juga BUMN yang 
bergerak di bidang konstruksi serta beberapa 
perusahaan manufaktur besar. Kerjasama 
tersebut mencakup penerbitan garansi bank, 
dan juga penyediaan kredit modal kerja 
bekerjasama dengan kontraktor utama dalam 
rangka pembiayaan jangka pendek kepada 
subkontraktor-subkontraktornya. 
 
Dalam hal ini, layanan cash management 
kami juga memudahkan pembayaran dari 
kontraktor utama ke sub-kontraktor, 
dan juga memudahkan perusahaan besar 
untuk mengelola biaya operasional cabang-
cabangnya secara efektif dengan kemampuan 
transfer otomatis baik untuk cash pooling 
maupun notional pooling. Kami juga 
memanfaatkan peluang untuk memasarkan 
berbagai produk dan jasa konsumer kepada 
pegawai dari kontraktor-kontraktor tersebut. 
Di tahun ini, kami juga mengembangkan 

berbagai produk yang disesuaikan dengan 
kebutuhan masing-masing nasabah. Salah 
satu produk baru kami adalah Kredit 
Multiguna Usaha (KMU) yang merupakan 
kredit untuk memenuhi berbagai kebutuhan 
bagi para pemilik-penyewa kios di sentra-
sentra perdagangan dimana pemberiannya 
didasarkan pada aset yang dimilikinya. Kredit 
ini hanya mensyaratkan jaminan dalam 
bentuk kios saja dengan tingkat bunga 
yang bersaing.
 
Selain itu, kredit kepada perusahaan multi-
finance (PMF) juga telah kami sempurnakan 
untuk disesuaikan dengan kebutuhan 
nasabah. Penyempurnaan yang kami lakukan 
mencakup pola pembiayaan seperti joint 
financing (pembiayaan bersama), channeling 
(penyaluran kredit melalui PMF kepada end-
user) dan executing (pembiayaan kepada PMF).
Kami juga merencanakan untuk melakukan 
pembelian atas kredit-kredit yang sudah 
diberikan oleh PMF (assets purchase).
 
Cash Management Services (CMS) Bank Mandiri 
menyediakan seperangkat sistem transaksi 
seperti collection, payment, dan manajemen 
likuiditas yang terintegrasi dan sesuai 
kebutuhan perusahaan guna meng-optimal-
kan pemanfaatan likuiditasnya. Disamping 
transfer otomatis dan layanan pooling 
account, kami menyediakan layanan Mass 
Transaction melalui sistem teller robotic untuk 
menangani transaksi yang berulang dengan 
volume besar seperti pembayaran dividen dan 
penagihan premi asuransi. 
 

Kami juga menyediakan escrow services untuk 
memonitor dan mengawasi rekening-rekening 
escrow yang dibuat berdasarkan perjanjian 
tertentu. Diantaranya adalah project financing, 
cost- and revenue-sharing, debt restructuring 
dan loan syndication arrangements. Kami juga 
menawarkan pembiayaan piutang jangka 
pendek yang disebut Immediate Cash yaitu 
pembayaran atas dasar penyerahan cek/bilyet 
giro, dengan syarat recourse. 
 
Selama tahun 2005, ada 117 nasabah baru 
CMS, diantaranya beberapa perusahaan besar 
yang bergerak di bidang telekomunikasi, 
sarana dan prasarana publik, farmasi dan 
komoditas ekspor. Dengan demikian, 
hingga akhir tahun 2005 nasabah yang 

menggunakan CMS Bank Mandiri sebanyak 
527 nasabah dengan total pendapatan fee 
sebesar Rp10 miliar dan pengendapan dana 
sebesar Rp7,1 triliun.
 
Pada tahun 2005, Trade Services kami telah 
memberikan kontribusi yang signifikan 
terhadap pendapatan fee, yakni sebesar 
Rp303 miliar atau meningkat 8,3% 
dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun 
volume transaksi Letter of Credit (LC) impor 
mencapai Rp53.073 miliar atau meningkat 
sebesar 30,5% dibandingkan tahun 
sebelumnya sedangkan volume transaksi 
LC ekspor mencapai Rp39.202 miliar atau 
turun sebesar 5,7% dari tahun sebelumnya 
dan volume transaksi garansi bank mencapai 
Rp3.861 miliar atau meningkat 10,5% 
dibanding tahun sebelumnya. 
 
Perlu kami informasikan bahwa 
pengembangan produk dan aktifitas 
pemasaran sehubungan dengan Cash 
Management dan Trade Services, termasuk 
pendapatan fee seperti diuraikan diatas, 
mencakup seluruh aktifitas nasabah segmen 
Corporate, Commercial dan Small Business.
 

SaSaran
Di masa mendatang, kami akan lebih proaktif 
dan intensif didalam melakukan penetrasi 
pasar untuk mencapai target bisnis yang 
telah ditetapkan. Namun, lebih dari itu 
kami menginginkan agar bisnis yang kami 
kembangkan tumbuh secara sehat dan 
berkesinambungan (sustainable growth). Dalam 
hal ini, kami telah menetapkan delapan 
sektor unggulan sebagai arah pengembangan 
bisnis yaitu: perdagangan retail, multi-
finance, distribusi, busines services, industri 
makanan dan minuman, energi, infrastruktur, 
dan perkebunan. Saat ini kami sedang 
mengidentifikasi dan mengevaluasi pelaku-
pelaku utama bisnis di masing-masing 
sektor tersebut dan mengembangkan 
strategi produk bagi calon nasabah yang 
menjadi target.
 
Kami mengembangkan pendekatan Client 
Service Team (CST) yang diharapkan menjadi 
sarana untuk mendapat nasabah-nasabah 
baru, serta meningkatkan hubungan 
dengan nasabah yang ada. CST bertugas 
menyusun account strategy yang menyeluruh 
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berdasarkan profil hubungan dengan 
nasabah dan mengembangkan customized 
product. Dengan penawaran produk dan 
jasa yang terintegrasi, kami antisipasi akan 
meningkatkan product holdings. Strategi Cash 
Management dan Trade Services akan menitik-
beratkan pada peningkatan kemampuan 
di bidang IT. Kami akan menambahkan 

cash management engine pada platform 
Corporate Desktop Banking yang ada saat ini 
agar mampu menyediakan produk-produk 
dan layanan yang lebih beragam kepada 
pelanggan. Untuk memudahkan nasabah 
trade services mengirim aplikasi pembukaan 
LC, menyiapkan dokumentasi dan melakukan 
query atas status LC collection secara on-line, 

kami akan mengimplementasikan Customer 
Access. Diharapkan dengan implementasi 
ini akan lebih memudahkan nasabah dalam 
bertransaksi sehingga dalam jangka panjang 
akan mendukung akuisisi nasabah, retensi 
nasabah serta peningkatan pendapatan 
fee based.

bANk syAriAh MANDiri

PT Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah 
salah satu dari tiga bank umum syariah 
dan 19 Unit Usaha Syariah di Indonesia 
yang menawarkan produk pembiayaan dan 
simpanan berdasarkan prinsip syariah. BSM 
mulai beroperasi sejak 1 November 1999. 

BSM memiliki beragam produk pendanaan, 
produk pembiayaan, dan jasa-jasa. Produk 
pendanaan Bank Syariah Mandiri antara 
lain berupa tabungan, deposito, dan 
giro, serta tabungan pendidikan dan 
tabungan haji. Pada akhir tahun 2005, 
kami memiliki lebih dari 530.000 nasabah 
individual dan perusahaan yang mempunyai 
rekening pendanaan.

Produk pembiayaan mencakup beberapa 
sektor termasuk sektor perdagangan grosir, 
pertanian, industri, perdagangan retail 
dan perumahan, sarana dan prasarana 
umum termasuk telekomunikasi. Produk 
pembiayaan ini meliputi pembiayaan 
investasi, modal kerja dan consumer-financing 
serta pembiayaan UMKM (usaha kecil, 
menengah dan mikro). Pada akhir tahun 
2005, sekitar 18.700 nasabah individual dan 
perusahaan telah memanfaatkan fasilitas 
pembiayaan dari BSM.

BSM juga menawarkan produk-produk jasa 
yang lengkap, antara lain: sentra bayar 
(payment point), trade service and financing, 
intercity clearing, pembayaran pajak on-line, 
transfer valas, dan RTGS.

Jaringan pelayanan dilakukan melalui 164 
outlet kantor Bank Syariah Mandiri di 
24 propinsi di Indonesia. Nasabah dapat 
memanfaatkan jaringan ATM milik Bank 
Syariah Mandiri yang terdiri dari 51 ATM 
serta dapat mengakses ke 2.560 ATM 
dalam jaringan ATM milik Bank Mandiri dan 

6.596 ATM dalam jaringan ATM Bersama, 
disamping 4.500 ATM MEPS (Malaysian 
Electronic Payment System).

Per 31 Desember 2005, total pembiayaan 
yang disalurkan mencapai Rp5,85 triliun 
yang merupakan 5,5% dari jumlah portafolio 
kredit konsolidasi Bank Mandiri. Dana pihak 
ketiga berjumlah sebesar Rp7,04 triliun atau 
merupakan 3,41% dari jumlah dana pihak 
ketiga Bank Mandiri.

Pangsa pasar BSM di industri perbankan 
syariah Indonesia mencapai 39,6% dari 
segi asset, 38,4% dari segi pembiayaan, 
sedangkan atas dasar pendanaan mencapai 
40,8%. Dengan demikian di tahun 2005, 
BSM merupakan bank syariah terbesar di 
Indonesia. BSM menghasilkan pendapatan 
operasional Rp959 miliar pada tahun 2005.

Sepanjang tahun 2005, sejumlah 
penghargaan dan pengakuan pun telah 
diraih Bank Syariah Mandiri, antara lain:

• Golden Award dari Majalah Infobank 
karena telah berhasil mempertahankan 
predikat ‘Sangat Bagus’ selama lima tahun 
berturut-turut.

• International Islamic Banking Award 2005 
dari Karim Business Consulting, untuk 
kategori-kategori:

- ‘The Most Profitable Bank’ (peringkat 1)

-  ‘The Fastest Growth of Asset’ (peringkat 3 
untuk jenis kategori Overall/all) 

 -  ‘The Fastest Growth of Funding’ 
(peringkat 3 untuk jenis kategori  
Overall/all) 

 
 -  ‘The Fastest Growth of Funding’ 

(peringkat 1 diantara bank syariah)
 -  ‘The Fastest Growth of Asset’ (peringkat 1 

diantara bank syariah)
 - ‘The Best Office Equipment’

- Sertifikasi ISO 9001:2000 dari Lloyd’s 
Register Quality Assurance (LRQA) untuk 
bidang pelayanan dan bidang pembiayaan

- Predikat Bank Sehat 2005 dari 
Bank Indonesia
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Small business & micro banking

Passion for Community “Kami akan 
senantiasa fokus kepada perdagangan retail… secara selektif 
memperluas infrastruktur dan jaringan distribusi community 
branches sekaligus mengejar pertumbuhan yang lebih baik 
melalui beberapa model out-branch.” — SaSmita Direktur
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AKHIR TAHUN 2005
SMALL BUSINESS MIcRo BANKING

Volume Kredit Rp6.669 miliar Rp1.735 miliar

Volume Simpanan Rp871 miliar -

Volume Bisnis Rp7.540 miliar Rp1.735 miliar

Jumlah Nasabah 20.254 88.007

Jumlah Pegawai 780

Rasio NPL—Gross 3,01% 7,93%

profitability 

Pendapatan Bunga Bersih Rp286 miliar Rp78 miliar

Pendapatan Fee Based Rp138 miliar -

Laba Operasional Rp371 miliar Rp15 miliar

Pendapatan Bersih Rp264 miliar (Rp73 miliar)

Yield & Spread

YoL – Rp 14,2% 15%

YoL – Va 7,6% -

coF – rp 

Giro 3,4% -

Deposito 8,2% -

coF – FX 
Giro 1,76% -

Deposito 1,62% -

Spread

Kredit – Rp 4,1% 5,6%

Kredit – Va 2,5% -

Giro – Rp 6,6% -

Giro – Va 3,4% -

Deposito – Rp 2,2% -

Deposito – Va 3,2% -

kinerJa 
Volume bisnis segmen small business mencapai 
Rp7.540 miliar pada akhir tahun 2005, yang 
terdiri dari kredit sebesar Rp6.669 miliar 
dan simpanan sebesar Rp871 miliar, dimana 
89,7% diantaranya adalah rekening-rekening 
transaksional. Volume bisnis micro banking 
yang baru beroperasi selama enam bulan 
telah mencapai Rp1.735 miliar dalam bentuk 
kredit.

Pendapatan bunga yang diperoleh dari kredit 
sebesar Rp818 miliar merupakan kontributor 
terbesar dari pendapatan bersih small business 
yang mencapai Rp264 miliar, sementara biaya 
dana mencapai Rp64 miliar. Segmen Micro 
banking masih membukukan kerugian sebesar 
Rp73 miliar, yang terutama diakibatkan oleh 
biaya overhead awal yang tinggi yaitu sebesar 
Rp96 miliar dibandingkan pendapatan bunga 
bersih yang hanya sebesar Rp78 miliar.

pencapaian
Segmen small business dan micro banking 
mencatat pertumbuhan yang baik di tahun 
2005. Jumlah rekening nasabah small business 
meningkat 8,6% menjadi 20.254 rekening, 
sementara kredit yang disalurkan mencapai 
Rp6.669 miliar dan meningkat 25,5% 
dibanding posisi tahun lalu. Jumlah rekening 
nasabah Micro Banking meningkat 113,7% 
atau mencapai 88.007 rekening dengan 
pertumbuhan kredit sebesar 91,1% atau 
menjadi senilai Rp1.735 miliar.

Selama tahun 2005, program promosi dan 
komunikasi yang kami lakukan diantaranya 
dengan menyelenggarakan lima kali business 
gatherings di Denpasar, Palembang, Surabaya 
dan Semarang. Upaya pemasaran dilakukan 
melalui media cetak seperti harian lokal, 
majalah bisnis dan keuangan, publikasi BPR 
dan brosur-brosur yang disampaikan langsung 
ke target pasar. Disamping itu kami juga 

hadir di berbagai program radio dan televisi 
(talk show) dalam diskusi program pemberian 
kredit segmen small business dan mikro kami.

Kami terus memperluas jaringan distribusi 
small business dan micro banking serta 
menambah representasi kami di lokasi-
lokasi tertentu. Kami membuka 12 Small 
Business District Centers (SBDC) baru. Kami 
juga mendirikan jaringan yang stand-alone 
untuk Micro Banking yang dikelola melalui 
tiga belas Micro Banking District Centers 
(MBDC) yang mengawasi 190 Micro Banking 
Units (MBU) dan dikelompokkan kedalam 25 
cluster. MBU adalah unit yang bertanggung 
jawab terhadap pemasaran, pemrosesan dan 
pengadministrasian kredit mikro. Saat ini 
MBU kami berlokasi di Medan, Palembang, 
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, 
Surabaya, Malang, Denpasar, Banjarmasin 
dan Makassar.

Micro Banking Sales Group kami memperkuat 
linkages kami ke bank perkreditan rakyat 
(BPR) dimana BPR linkage kami pada akhir 
2005 adalah sebanyak 1.101 BPR dan 
mencapai 50% dari BPR yang telah memiliki 
linkage dengan Bank secara nasional. 
Perhatian kami yang besar terhadap program 
kredit BPR menyebabkan meningkatnya 
kredit mikro yang kami berikan melalui 
saluran ini sebesar 71,5%, dengan baki debet 
sebesar Rp596,1 miliar.

Salah satu strategi tambahan untuk 
meningkatkan posisi kredit di dalam portfolio 
Small Business adalah pengimplementasian 
program aliansi dengan perusahaan-
perusahaan besar. Tujuan program ini adalah 
untuk mencari nasabah-nasabah baru yang 
merupakan mitra dari nasabah Bank Mandiri 
segmen Corporate maupun Commercial. Kami 
telah bermitra dengan Braga City Walk dan 
Putra Griya Sentosa untuk bertindak sebagai 
avalist (penjamin) atas kredit yang kami 
berikan kepada penjual dan pemilik kios.

SaSaran
Untuk segmen small business, kami akan 
senantiasa fokus kepada perdagangan 
retail dengan prioritas tambahan kepada 
sektor jasa-jasa dunia usaha, distribusi, dan 
perkebunan. Di segmen micro banking, kami 
akan secara selektif memperluas infrastruktur 
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dan jaringan distribusi community branches 
sekaligus mengejar pertumbuhan yang lebih 
baik melalui beberapa model out-branch. 
Model ini meliputi penggunaan cabang-
cabang Bank Mandiri yang sementara ini 
belum menyediakan jasa-jasa micro banking, 
penyediaan jasa pembayaran dan penerimaan 
uang secara langsung ke nasabah di dalam 
sentra-sentra bisnis mikro melalui Mobile 
Cash Outlet, dan membentuk beberapa BPR 
Franchise untuk memasarkan produk-produk 
mikro Bank Mandiri.

Saat ini, kami tengah di dalam proses 
pengembangan produk kredit kepada 
tenaga kerja Indonesia (TKI) dan telah 
memberikan pinjaman percontohan dalam 
rangka pemberangkatan TKI ke luar negeri 
sebagai tindak lanjut penandatanganan MoU 
antara Bank Mandiri dengan Departemen 
Tenaga Kerja. Dalam tahun mandatang, 
kami juga akan mengembangkan produk 
tabungan dan remittance yang khusus 
diperuntukkan bagi nasabah micro banking 
dalam rangka melengkapi produk-produk yang 
kami tawarkan.

Kami senantiasa menyempurnakan proses 
aplikasi kredit melalui implementasi proses 
bisnis standar, loan origination system 
(LOS) dan sistem proses kredit mikro. Ini 
memerlukan pelatihan tambahan dan 
penataan-ulang terhadap pegawai-pegawai 
di cabang untuk meningkatkan pengetahuan 
mengenai produk, kemampuan penjualan 
serta pemahaman akan prosedur.
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consumer banking

Passion for Growth “Kegiatan Consumer 
Banking diarahkan kepada tiga aktivitas yang bertujuan untuk 
membangun kepercayaan nasabah dengan menciptakan budaya 
service excellence, responsive dan transparan, meningkatkan 
kenyamanan dalam mengakses produk dan layanan Bank Mandiri 
dimana saja dan kapan saja, serta mengembangkan fitur-fitur 
dan produk yang inovatif sehingga dapat memenuhi kebutuhan 
nasabah sesuai dengan sasaran.” — omar S. anWar Direktur
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kinerJa
Sampai dengan 31 Desember 2005, Direktorat 
Consumer Banking membukukan pendapatan 
bunga bersih sebesar Rp3.848 miliar, dan 
memberikan kontribusi sebesar Rp2.179 
miliar atau 46.8% terhadap laba operasional 
Bank Mandiri.
 
Fokus Consumer Banking di tahun 2005 
adalah menjadi A Dominant Consumer Bank 
in Transactional Services. Kegiatan Consumer 
Banking diarahkan kepada tiga aktivitas yang 
bertujuan untuk:
•  Membangun kepercayaan nasabah dengan 

menciptakan budaya service execellence, 
responsive dan transparan.

•  Meningkatkan kenyamanan dalam 
mengakses produk dan layanan Bank 
Mandiri dimana saja dan kapan saja.

•  Mengembangkan fitur-fitur dan produk 
yang inovatif sehingga dapat memenuhi 
kebutuhan nasabah sesuai dengan 
sasaran segmennya. 

Dengan adanya pengembangan dalam 
jaringan distribusi dan proses pelayanan 
kredit konsumtif, maka sesuai hasil survei CSI 
(Customer Satisfaction Index) yang dilaksanakan 
oleh sebuah lembaga survei independen, 

tingkat kepuasan pelanggan pada tahun 2005 
meningkat dibandingkan tahun 2004 yaitu 
dari 78% menjadi 85%. 

realiSaSi dana konSumer  
Selama tahun 2005, jumlah dana 
konsumer meningkat sebesar 14.51%, 
menjadi Rp114.893 miliar. Pertumbuhan 
dana ini melebihi kebutuhan likuiditas 
dalam pemenuhan peningkatan kredit 
yang diberikan dan tambahan giro wajib 
minimum pada akhir tahun. Akan tetapi, 
funding mix menunjukan penurunan dalam 
kaitannya dengan upaya untuk menyerap 
dana murah. Pada tahun 2005, rasio dana 
murah terhadap Deposito Berjangka menurun 
menjadi 44,6%:55,4% dibandingkan tahun 
2004 dengan angka yang tinggi sebesar 
57.6%:42.4%. 

Penurunan jumlah dana tabungan terjadi 
karena suku bunga deposito berjangka rupiah 
dan tabungan US dollar, meningkat cukup 
tajam pada semester kedua tahun 2005. 
Kenaikan suku bunga tersebut berdampak 
lebih besar terhadap tabungan yang berhasil 
dihimpun Bank Mandiri dibandingkan dengan 
Bank lain, pangsa pasar tabungan Bank 
Mandiri menurun dari 17,5% menjadi 16%. 

Oleh karena itu, Bank Mandiri tetap 
melanjutkan pelaksanaan program-
program untuk meningkatkan pangsa pasar 
khususnya Giro. 
 
Produk-produk simpanan memberikan suku 
bunga yang kompetitif disertai dengan 
kualitas layanan utama dan dilengkapi 
dengan berbagai program seperti customer 
acquisition dan loyalty program, serta 
tambahan pelayanan dan fitur-fitur baru guna 
meningkatkan kapasitas.

Program Power Region yang merupakan 
kompetisi internal telah dilaksanakan untuk 
meningkatkan jumlah nasabah di cabang-
cabang seluruh Indonesia, sementara program 
Customer Get Customer untuk nasabah Prioritas 
berhasil dengan baik selama tahun 2005. 
Bank Mandiri tetap melanjutkan program 
Mandiri Fiesta sebagai bentuk penghargaan 
terhadap nasabah yang menyimpan dananya 
dalam tabungan. Program cross-selling 
melalui pegawai front-line di cabang-cabang 
dengan memanfaatkan direct sales forces 
mengalami peningkatan.

Melakukan pendistribusian Kartu Debet 
Mandiri Visa Electron yang berfungsi juga 

AKHIR TAHUN 2005

JENIS JUMLAH (RpMILIAR) JUMLAH REKENING

pencapaian kinerja Financial consumer banking

Kredit Perorangan 10.180 150.740

Kartu Kredit 1.367 752.427

Simpanan 114.893 5.425.825

Jumlah Volume Bisnis 126.440 6.178.252

profitabilitas (rpmiliar)

Pendapatan Bunga Bersih 3.848

Pendapatan Fee Based 1.054

Laba Operasional 3.955

Pendapatan Bersih 2.179

Yield of loan (Yol–rp) kredit konsumtif di tahun 2005 mencapai 13,6% dengan loan Spread untuk  
masing-masing produk terinci sebagai berikut 

Kredit – Rp 6,0%

Giro – Rp 6,5%

Giro – Va 2,9%

Deposito – Rp  1,7%

Deposito – Va 3,0%

Tabungan – Rp  5,5%

pengukuran pencapaian produktivitas (return on resources) consumer banking yang diperoleh dari
membagi pendapatan operasional dengan kredit yang diberikan dan dana yang dihimpun 
di tahun 2005 mencapai:
• ror excl ppap sebesar 3,5% 
• ror incl ppap sebesar 3,4%

DANA PihAk ketigA

2005

2004

giro

deposito

tabungan

2004

5,82% 

42,36%

51,82% 

2005

5,26%

55,43%

39,31%
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Mandiri Visa Platinum untuk memperluas 
segmen pasar di Upper Class Segment, 
penerbitan affinity card serta infinity card 
dengan beberapa institusi dan perkumpulan. 
Melakukan pemasaran kartu kredit melalui 
saluran pemasaran utama yaitu Direct Sales, 
Telemarketing dan Kantor Cabang Bank 
Mandiri. Untuk mempercepat pertumbuhan 
volume kertu kredit, secara internal di Bank 
Mandiri telah diluncurkan pula program Staff 
Get Member dan Branch Sales Contest.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam 
meningkatkan pengguna kartu kredit 
antara lain pengembangan fitur dan jenis 
produk kartu kredit Bank Mandiri seperti 
bill payment program untuk pembayaran 
telekomunikasi, usage program dengan lebih 
dari 800 merchants partner. Selain itu untuk 
meningkatkan efisiensi, Bank Mandiri telah 
melakukan sentralisasi fungsi Regional Card 
Centers di delapan kota yaitu Bandung, 
Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, 
Palembang, Makassar dan Balikpapan. 

Berbagai penghargaan telah diperoleh Bank 
Mandiri atas program-program pemasaran 
dan loyalty yang dilakukan selama tahun 
2005 antara lain: The Best Loyalty Program 
versi majalah SWA & MARS dan The Fastest 
Growth dari Visa International.

Wealth management
Jumlah nasabah Prioritas hingga Desember 
2005 mendekati 33.000 nasabah atau 
meningkat sebesar 71,2% dibandingkan 
tahun 2004. Dana pihak ketiga yang berhasil 
dihimpun oleh outlet Mandiri Prioritas dari 
nasabah Wealth Management selama tahun 
2005 meningkat pesat sebesar 70,51% 

sebagai ATM kepada para pemegang rekening, 
dimana pada tahun 2005 jumlah kartu yang 
beredar meningkat 66,2% dari tahun 2004 
menjadi 4,43 juta. Kartu debet Mandiri 
Visa Electron menjadi lebih kompetitif 
dengan adanya penambahan 10 fitur baru 
melalui electronic banking channels antara 
lain memberikan kemudahan pembayaran, 
kemudahan dalam pelayanan rekening dan 
kemudahan dalam mengakses produk-produk 
perbankan.

kredit perorangan 
Kredit perorangan yang disalurkan Bank 
Mandiri hingga 31 Desember 2005 mencapai 
Rp10.180 miliar dengan jumlah debitur 
mencapai 150.740 rekening. Jumlah 
rekening meningkat sebesar 33% dari tahun 
2004 sementara jumlah baki debet kredit 
perorangan (tidak termasuk kartu kredit) 
meningkat sebesar 41,7% dibandingkan 
tahun 2004, dan berdasarkan data dari Bank 
Indonesia pangsa pasar kredit perorangan 
Bank Mandiri mencapai sebesar 4,9%.

Besarnya pertumbuhan kredit perorangan 
terutama disebabkan oleh KPR Graha Mandiri 
dan Multiguna Mandiri yang masing-masing 
meningkat sebesar 100,4% dan 44,8% dari 
tahun sebelumnya. Kredit untuk pembiayaan 
perumahan merupakan fokus utama dalam 
meningkatkan kredit perorangan. Kerjasama 
pemasaran dilakukan dengan 52 Proyek 
Perumahan baru sehingga secara keseluruhan 
mencapai 208 Proyek Perumahan. Selain 
itu telah diluncurkan pula KPR Graha 

Mandiri Angsuran Berjenjang dan KPR 
Graha Konstruksi.
 
Pertumbuhan sebesar lima kali lipat atas KPM 
Kendara Mandiri selama tahun 2005 adalah 
sejalan dengan hasil kerjasama dengan 85 
dealer & showroom dalam memasarkan KPM 
Kendara Mandiri, dimana sebagian besar 
merupakan hasil referal dari dealer/showroom 
tersebut. Upaya-upaya tersebut diatas 
ditunjang oleh adanya penambahan dua unit 
Consumer Loan Processing Center (CLPC) di 
Denpasar dan Pekanbaru dan penambahan 
lima unit Consumer Loan Processing Office 
(CLPO) di Bengkulu, Bogor, Bontang, Kendari 
dan Timika.

kartu kredit
Jumlah kartu kredit yang telah diterbitkan 
berdasarkan posisi per akhir Desember 2005 
adalah sebesar 752.427 kartu atau meningkat 
sebesar 15,63%. Baki debet penggunaan 
kartu kredit pada tahun 2005 sebesar 
Rp1.367 miliar atau meningkat sebesar 7,65% 
dibandingkan dengan tahun 2004. Pada 
tahun 2005, Bank Mandiri telah berhasil 
menduduki peringkat pertama sebagai 
penerbit kartu kredit Visa dan peringkat ke 
tiga untuk pertumbuhan volume penjualan. 
Pangsa pasar jumlah pemegang kartu kredit 
Mandiri Visa telah meningkat menjadi 17% 
secara total industri. 

Dalam tahun 2005, telah dilakukan berbagai 
program pemasaran kartu kredit. Bank 
Mandiri telah meluncurkan kartu kredit 

riNciAN kreDit PerorANgAN

Mitra 
karya 
Mandiri

2004

2005

1,418

1,448

47 5925 121

816

888

2,852

4,131

1,522

3,050

503

482

kPr graha 
Mandiri

Multiguna 
Mandiri

kredit 
Agunan 
Deposito

kPM 
kendara 
Mandiri

kredit 
bebas 
Agunan

uPP 
& kks

BAKI dEBET (RPMILIAR)

2004 2005

1.270

1.367

650.74

752.42

# KARTU KREdIT 
MANdIRI vISA

BAKI dEBET-KARTU 
KREdIT (RpMILIAR)
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menjadi lebih dari Rp46,8 triliun. Sejalan 
dengan funding mix, deposito berjangka 
mencatat pertumbuhan yang pesat yaitu 
112% dan diikuti oleh giro sebesar 36%, 
sementara tabungan menurun 7,8% dari 
tahun 2004. Pada akhir tahun 2005, jumlah 
dana murah adalah sebesar 21,7% dari seluruh 
dana yang dikelola Wealth Management. 
Pada akhir tahun 2005, nasabah Prioritas 
menguasai 55% dari jumlah keseluruhan 
dana konsumer, yang rekeningnya tersebar 
di outlet Mandiri Prioritas maupun cabang-
cabang lainnya, dimana pada tahun 2004 
hanya sebesar 28%.
 
Bank Mandiri berupaya memperluas 
jangkauan pelayanan Prioritas dan selama 
tahun 2005 telah dibuka lima outlet Mandiri 
Prioritas baru yaitu di Surabaya,Yogyakarta 
dan Jakarta. Selain itu berbagai jaringan 
baru, produk baru, pelayanan dan kegiatan 
promosi yang bertujuan untuk meningkatkan 
pendapatan fee based telah dilaksanakan 
selama tahun 2005. Consumer Banking Treasury 
yang mulai beroperasi pada bulan Maret 2005 
telah memberikan kontribusi pendapatan fee 
based sebesar Rp6 miliar selama tahun 2005. 
Bank Mandiri juga memasarkan penjualan 
Reksadana dan produk Deposit Linked to 
Treasury Product, berinisiatif membuka 
Weekend Banking di beberapa Cabang dan 
meluncurkan Rewards Program bagi nasabah 
serta Implementasi Wealth Management System 
untuk meningkatkan cross selling dan product 
holding nasabah Wealth Management. Selama 
tahun 2005, telah dicapai peningkatan 

jumlah rata-rata product holdings dari 3,16 
menjadi 3,83.

Pada bulan September 2005, Majalah SWA 
menerbitkan hasil surveinya untuk tingkat 
kepuasaan pelanggan di industri jasa dan 
Bank Mandiri mendapat peringkat pertama 
dengan nilai 4.142 poin untuk bidang 
Priority Banking. 

electronic banking channelS
Selama tahun 2005, jumlah nasabah yang 
menggunakan electronic channel meningkat 
pesat terutama untuk pengguna Call 
Mandiri yang mendekati jumlah 250.000 
atau meningkat 151% dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya, hal ini sejalan 
dengan peluncuran single acces number Call 
Mandiri 14000 dan upaya promosi di 12 
kota. Pengguna SMS Banking dan Internet 
Banking meningkat masing-masing sebesar 
128% dan 56%. Hampir 650.000 nasabah 
menggunakan berbagai pelayanan perbankan 
serta menerima informasi mengenai transaksi 
yang dilakukan melalui telepon genggamnya, 
sementara itu lebih dari 92.000 nasabah 
menggunakan Internet Banking. Jumlah 
transaksi yang menggunakan Electronic 
Channel mencapai 19 juta transaksi per bulan 
atau meningkat 35% dibandingkan dengan 
tahun 2004.

Pada akhir tahun 2005, jumlah ATM Bank 
Mandiri bertambah menjadi 2.560 unit, 
jumlah rata-rata volume transaksi untuk 
tiap ATM adalah sebanyak 7.600 per bulan. 

Up-time rata-rata ATM menjadi 98,25% 
dengan rata-rata ‘out of cash’ sebesar 0,2%. 
Dengan pengembangan sistem dan pelayanan 
electronic channels, maka pada tahun 2005 
up-time mobile banking mencapai 98,9%, dan 
call center abandon rates sebesar 3.4% dengan 
telephone service factor within 20 seconds 
mencapai 93%.
 
Bank Mandiri juga telah mengembangkan 
terminal Electronic Data Capture (EDC) guna 
memfasilitasi dan meningkatkan penggunaan 
kartu debit Visa Electron, dan melakukan 
program direct selling untuk penetrasi 
penjualan ke seluruh Merchant Category 
Industry termasuk Restoran, Hotel, Biro 
Perjalanan, Department Store & Supermarket, 
Public Service & Others dan Entertainment 
Venues telah dilakukan di 14 kota dengan 
jumlah EDC sebanyak 10.497.

Dari hasil survei kepuasan nasabah dalam 
pelayanan ATM yang dilakukan oleh Institute 
of Service Management Studies dan Majalah 
Infobank, peringkat Bank Mandiri meningkat 
secara signifikan yaitu dari peringkat ke 8 
pada tahun 2004, menjadi peringkat ke 2 
pada tahun 2005. 

Bank Mandiri juga memperoleh penghargaan 
sebagai The Best Online Banking di Indonesia 
versi majalah PC Magazine dan mendapatkan 
Call Center Award dengan pencapaian Call 
Center Service Excellence Index sebesar 92,5%.
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SaSaran
Bank Mandiri akan melanjutkan 
perluasan coverage area yang lebih efektif, 
mengembangkan dan meningkatkan fitur 
e-channel, dan segmentasi customer base 
yang produktif dalam upaya pengembangan 
produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan 
nasabah. Lebih proaktif dalam memanfaatkan 

peluang dalam cross selling dengan Priority 
Banking dan Corporate Banking yang memiliki 
akses terhadap segmen yang dituju.

Program reward bagi transaksi nasabah 
dan implementasi wealth management 
system ditujukan untuk meningkatkan 
jumlah nominal transaksi dan rata-rata 

product holding, sementara program loyalty 
dalam bisnis kartu kredit ditujukan untuk 
meningkatkan jumlah transaksi revolving 
dan mengurangi penutupan rekening 
oleh nasabah yang menguntungkan (the 
voluntary attrition).

PT AXA Mandiri Financial Services (AMFS), 
perusahaan patungan milik PT Bank 
Mandiri (Persero) Tbk (49%) dan AXA (51%), 
beroperasi sejak Desember 2003, dan 
hingga akhir 2005 telah beroperasi di lebih 
dari 580 cabang Bank Mandiri, tersebar di 
200 kota dan di sepuluh wilayah.

Dengan menempatkan lebih dari 640 
Financial Advisor (FA), AXA Mandiri 
menawarkan layanan perencanaan 
keuangan dan manajemen kekayaan melalui 
produk-produk asuransi dan investasi yang 
memberikan nilai tambah kepada nasabah 
Bank Mandiri.

Untuk bisnis individu (ritel), AXA Mandiri 
menawarkan kombinasi investasi dan 
asuransi yang dikenal sebagai unit-linked/
investment-linked. Produk unit-linked 
tersebut memiliki beragam pilihan yang 
fleksibel dengan tingkat keuntungan yang 
relatif tinggi untuk memenuhi beragam 
kebutuhan, seperti tabungan hari tua, dana 
pendidikan ataupun dana multi-guna.
 
Saat ini, kami menawarkan tiga jenis produk 
unit-linked. Mandiri Investasi Sejahtera 
menyediakan kesempatan berinvestasi yang 
sangat mudah, cukup dengan satu kali 
membayar premi. Dilengkapi pula dengan 
segala kemudahan untuk menambah atau 
menarik dana Anda kapan saja ditambah 
perlindungan asuransi jiwa. Mandiri 
dana Sejahtera menyediakan cara yang 
mudah untuk menabung secara berkala 
dengan kemudahan untuk menambah 
atau menarik dana kapan saja, ditambah 
dengan perlindungan asuransi jiwa. 
Mandiri Siswa Sejahtera membantu Anda 
menabung untuk dapat memenuhi dana 
yang dibutuhkan bagi pendidikan anak Anda 
hingga mencapai tingkat tertinggi. Dan jika 
sesuatu terjadi pada Anda, tabungan Anda 
akan terus dibayarkan oleh AXA Mandiri 
sehingga pendidikan anak Anda akan tetap 

terjamin. AXA Mandiri juga menawarkan 
pilihan perlindungan tambahan yang dapat 
memperluas manfaat produk dasar tersebut, 
yaitu perlindungan kesehatan, kecelakaan 
dan pembayaran premi. Sementara untuk 
bisnis grup, AXA Mandiri juga menyediakan 
perlindungan asuransi bagi nasabah 
pemegang kartu kredit Mandiri Visa (Mandiri 
Protection) dan nasabah consumer loan 
Bank Mandiri.

Disamping produk-produk unit-linked 
tersebut, ada produk asuransi jiwa 
tradisional Mandiri Jiwa Sejahtera yang 
memberikan proteksi yang tinggi dan 
nasabah dapat memilih periode asuransi 
satu, lima, atau sepuluh tahun.

Selama tahun 2005, AXA Mandiri telah 
berhasil memperoleh pendapatan premi 
sebesar Rp981 miliar, lebih dua kali lipat 
dari tahun 2004. Hampir 90 persen premi 
tersebut berasal dari produk-produk unit-
linked. Sementara itu, aset AXA Mandiri 
per 31 Desember 2005 tercatat senilai 
Rp1,12 triliun, dengan rasio kecukupan 
modal (RBC/risk-based capital) 1.566%. RBC 
merupakan salah satu parameter apakah 
suatu perusahaan asuransi jiwa dalam 
kondisi yang sehat atau tidak, dan rasio 
yang dimiliki oleh AXA Mandiri jauh di 
atas ketentuan minimum dari Departemen 
Keuangan, yaitu 120%. 

Berdasarkan data pendapatan premi 
baru individu (individual new business 
premium) kuartal III 2005 dari Dewan 
Asuransi Indonesia (DAI), AXA Mandiri 
telah menduduki posisi ke-3 dari seluruh 
perusahaan asuransi jiwa di Indonesia, 
dengan premi baru individu sebesar 
Rp852,5 miliar dan pangsa pasar 9,6%. 
Ini merupakan suatu prestasi yang 
membanggakan dan menjadikan AXA 
Mandiri sebagai perusahaan bancassurance 
dengan perkembangan tercepat. 

Financial Advisor Axa Mandiri adalah yang 
paling produktif di Indonesia, dengan rata-
rata case load sampai dengan akhir tahun 
sebanyak 6,2 per bulan dan jumlah total 
case sebanyak hampir 45.000. Kami juga 
memberikan marketing lead kepada frontliner 
Bank Mandiri sebanyak 16.707 nasabah 
yang tertarik terhadap produk-produk bank. 
Bank Mandiri memperoleh pendapatan 
komisi dari AMFS sebesar Rp52 miliar dalam 
tahun 2005.

Persistency sebagai ukuran retensi bisnis 
menunjukkan persentase kontrak yang 
terus berjalan dalam kurun waktu tertentu 
setelah kontrak pertanggungan dilakukan. 
Ini merupakan faktor shareholder value 
yang penting dari nasabah baru, yang 
dikelola sejalan dengan asumsi pricing yang 
dikenakan. Hasil pengamatan sejak bulan 
Maret 2005 menunjukkan tingkat persistency 
15 bulan (setelah polis awal diterbitkan) 
adalah sebesar 87% untuk produk regular-pay 
dan 92% untuk produk single-pay.

Di tahun mendatang, AXA Mandiri 
berencana mengembangkan aktivitas 
usahanya dengan memanfaatkan sumber-
sumber daya yang ada di Bank Mandiri. 
Selain Financial Advisor yang bertugas di 
cabang-cabang Bank Mandiri, AXA Mandiri 
telah meluncurkan satu lagi layanan 
yang disebut sebagai Worksite Marketing. 
Sasarannya adalah karyawan perusahaan-
perusahaan yang merupakan nasabah dari 
Bank Mandiri Commercial Banking Centers 
(CBC) maupun cabang-cabang, dengan 
potensi sebanyak 1.900 perusahaan dan 
lebih dari 92.000 karyawan. Financial 
Advisor kami secara aktif melakukan upaya-
upaya direct mailing dan telemarketing, 
mem-prospek nasabah bank serta menindak-
lanjuti leads yang potensial dari Call Center 
Bank Mandiri.

Pt AXA MANDiri fiNANciAl services
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treasury & international

Passion for Trade “Kami tetap konsisten sebagai 
salah satu pemain utama dalam transaksi foreign exchange… kami 
memelihara jaringan bank koresponden yang luas dan jaringan 
kantor luar negeri, guna menciptakan landasan efektif untuk 
mempertahankan bisnis trade finance, trade services dan jasa 
remittansi internasional.” — J.b. kendarto Direktur
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kinerJa
treasury: Prioritas dari fungsi Treasury 
meliputi pengelolaan likuiditas bank dan 
posisi devisa neto, menyediakan jasa investasi 
dan transaksi untuk para nasabah serta 
menghasilkan keuntungan.

Sepanjang tahun 2005, Bank Mandiri 
telah berhasil memenuhi ketentuan Bank 
Indonesia mengenai Giro Wajib Minimum 
(GWM), yaitu sebesar 8% untuk Rupiah 
dan sebesar 3% untuk valuta asing. Kami 
memenuhi GWM Rupiah rata-rata sebesar 
8,18% dan rata-rata valuta asing sebesar 
3,009% pada semester pertama tahun 
2005. Dengan penghentian fasilitas BI Repo 
pada bulan Juni 2005, kebijakan internal 
Bank Mandiri mencatat peningkatan GWM 
Rupiah menjadi 8,30% pada triwulan ketiga. 
Pada bulan September 2005 Bank Indonesia 
menaikkan GWM sebesar 3% berdasarkan 
LDR dan menyebabkan GWM Bank Mandiri 
kembali naik sebesar 11,24% pada triwulan 
keempat. GWM valuta asing Bank Mandiri 
dipertahankan rata-rata sebesar 3,008% pada 
semester kedua tahun 2005.

Bank Indonesia mensyaratkan maksimum 
Posisi Devisa Neto (PDN) sebesar 20% 
sedangkan target internal Bank Mandiri 
ditentukan sebesar maksimum 10%. 
Untuk tahun 2005, PDN Bank Mandiri 
dipertahankan rata-rata sebesar 3,35%.

Kami tetap konsisten sebagai salah satu 
pemain utama dalam transaksi foreign 
exchange baik interbank maupun dengan 

Akhir tAhuN 2005*

Aktiva Produktif  
(Saldo rata-rata)

Rp102.517 miliar

Dana Pihak Ketiga & 
Pinjaman Yang Diterima 
(Saldo Rata-rata) 

Rp10.233 miliar

Volume Transaksi  
(dlm jutaan)

USD20.080,70 

Jumlah nasabah 24.090

Jumlah pegawai 606

profitabilitas 

Pendapatan Bunga Rp1.508 miliar

Pendapatan Fee based Rp623 miliar

Laba Operasional Rp696 miliar

* Tidak termasuk CRG dan KLN

nasabah. Untuk transaksi langsung dengan 
nasabah, volume transaksi meningkat 19,3% 
menjadi sebesar USD20,1 milliar sedangkan 
jumlah nasabah meningkat dua kali lipat 
menjadi lebih dari 24.000 nasabah.

Selama tahun 2005, kami telah menjual 
Obligasi Rekap sebesar Rp3,62 triliun dan 
membeli obligasi korporasi sebesar Rp1,30 
triliun. Rata-rata yield untuk Obligasi 
Korporasi seri Fixed dan Variable Rupiah 
dan USDmasing-masing sebesar 14,89% 
dan 5,50%.

Perbankan internasional: Kami 
memelihara jaringan bank koresponden 
yang luas dan jaringan kantor luar negeri, 
guna menciptakan landasan efektif untuk 
mempertahankan bisnis trade finance, trade 
services (termasuk jasa bank garansi dan 
export bill collection) serta jasa remittansi 
internasional.

Pada tahun 2005, kami memiliki jaringan 
kerjasama yang resiprocal dengan 1.165 
bank koresponden di 103 negara serta 
penetapan nostro sebanyak 42 account yang 
menjembatani peningkatan kerjasama bisnis 
sebesar 28,57% yang meliputi kerjasama trade 
finance, kerjasama remittansi, risk sharing dan 
pembiayaan bilateral.

Dalam kegiatan trade services, pangsa 
pasar penyaluran transaksi ekspor bank-
bank koresponden menurun sebesar 9,1% 
namun dalam penyaluran transaksi impor 
kepada bank-bank koresponden mengalami 
peningkatan sebesar 25,0%.

Dalam kegiatan jasa remittansi, prioritas 
kerjasama Bank Mandiri diarahkan pada 
peningkatan volume dan penghimpunan 
fee based income baik yang berasal dari 
TKI maupun Non-TKI. Volume remittansi 
internasional TKI meningkat sebesar 9,62% di 
tahun 2005 dan perolehan fee-based income 
meningkat sebesar 10,26%. Sedangkan 
volume remittansi internasional non-TKI yang 
berasal dari koresponden bank meningkat 
sebesar 30,32% dan fee based income sebesar 
Rp1,35 milyar. Fee based income yang diperoleh 
dari pelaksanaan transaksi dari jasa trade 
services termasuk penerbitan bank garansi 
atas dasar counter garansi dan remittansi 

meningkat sebesar 27,9% dibandingkan 
tahun 2004.

Kegiatan bisnis trade finance juga mencatat 
peningkatan yang signifikan sepanjang tahun 
2005. Export Bills Discounting dari Kantor Luar 
Negeri berhasil dipertahankan, sedangkan 
volume pembiayaan L/C impor oleh KLN 
meningkat 58,6%. Pada saat yang sama, 
volume pelayanan USDExport Bills Collection 
melalui KLN Cayman Islands meningkat tajam 
sebesar 314,2% di tahun 2005

Jasa Pasar Modal: Bank Mandiri 
menyediakan beragam produk jasa pasar 
modal yang meliputi jasa kustodi, jasa wali 
amanat, pembiayaan transaksi surat berharga 
(intraday facility dan kredit modal kerja) 
dan fungsi sebagai Bank Pembayaran pada 
Bursa Efek Jakarta. Kami juga menyediakan 
jasa trustee yang meliputi jasa Escrow Agent 
maupun Security Agent.

Hasil pengembangan aktifitas jasa pasar 
modal telah mendorong meningkatnya nilai 
penyimpanan surat berharga sebesar 33,4% 
sehingga mencapai nilai sebesar Rp68,51 
triliun dan USD253 juta di tahun 2005. Fee 
based income jasa kustodi dan wali amanat 
meningkat sebesar 4,11%. Per 31 Desember 
2005, Bank Mandiri mengelola jasa kustodian 
sebesar Rp68.5 triliun dan USD253 juta 
sedangkan jasa wali amanat sebesar 
Rp9,3 triliun dan USD100 juta. 

pencapaian
treasury: Pertumbuhan transaksi treasury 
sebagian besar diraih melalui penambahan 
jumlah dealer dan mengoptimalkan tiga 
Kantor Regional Treasury Marketing—di 
Surabaya, Medan dan Bandung—yang 
mampu menyediakan jasa treasury yang 
cukup lengkap termasuk perdagangan valuta 
asing, hedging dan investasi SBI, Obligasi 
rekap retail serta Structured Deposits kepada 
para nasabah. Pembentukan Consumer Banking 
Treasury yang berkedudukan di Kantor 
Pusat ditujukan untuk mendukung layanan 
jasa Wealth Management khususnya bagi 
nasabah perorangan.

Perbankan internasional: Bank Mandiri 
telah merintis kerjasama pembiayaan jangka 
panjang dengan bank koresponden dalam 
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mengantisipasi kebutuhan pendanaan untuk 
mendukung proyek nasabah korporasi antara 
lain melalui pemanfaatan Export Credit Agency 
(ECA) Guaranteed Supplier’s Credit maupun 
sumber pembiayaan pinjaman bilateral. 

Jasa Pasar Modal: Kami telah 
memperkokoh peran dan kapabilitas 
pelayanan jasa kustodian melalui 
pengembangan jasa Sub Custody Euroclear 
untuk memenuhi layanan global para investor. 
Disamping itu kami telah menyelesaikan 
implementasi sistem database penyimpanan 
surat berharga HIPORT/3 sehingga 
meningkatkan otomasi dari layanan kustodi 
Bank Mandiri. Bank Mandiri juga telah 
berhasil mempertahankan status sebagai Bank 
Pembayaran (Payment Bank) untuk transaksi 
di Bursa Efek Jakarta (BEJ) sampai dengan 
tahun 2009.

SaSaran
Bank Mandiri akan memperluas transaksi 
valuta asing dan jasa transaksi surat berharga 
serta meningkatkan kualitas pelayanan 
melalui implementasi sistem baru untuk 
mengoptimalkan jaringan cabang dalam dan 
luar negeri dan memperluas pangsa pasar 
dalam transaksi perdagangan valuta asing.

Kami berharap dapat memperkuat customer 
base dengan memberikan fasilitas line 
kredit kepada nasabah korporasi dan 
komersial untuk produk treasury melalui 
Tim Client Service dan tambahan personalia 
Tim Treasury Marketing. Kerjasama dengan 
Wealth Management Group untuk nasabah 
Prioritas, Regional dan Jakarta Network 
serta Commercial Banking Centers akan 
memperluas jangkauan aktivitas pemasaran. 
Selain itu, kantor cabang akan menawarkan 
jasa perdagangan Obligasi untuk nasabah 
retail agar dapat menyediakan beragam 
pilihan investasi.

Sejalan dengan peningkatan bisnis dalam 
perdagangan valuta asing, fixed income dan 
transaksi derivatif, kami mengembangkan 
Risk Management Supporting System untuk 
transaksi derivatif. 

Kami akan melanjutkan implementasi Central 
Liabilities System (CLS) guna meningkatkan 
kapabilitas monitoring exposure dengan bank 

koresponden, monitoring utilisasi limit 
maupun analisa bisnis resiprocal. Melalui 
CLS diharapkan akan diperoleh data yang 
lebih akurat secara real time dari seluruh unit 
bisnis pengguna limit serta memaksimalkan 
kapasitas monitoring utilitisasi limit untuk 
nasabah dan bank koresponden.

Kami juga akan melanjutkan proses roll out 
program standarisasi sistem operasional 
untuk meningkatkan integrasi transaksi 
antar Kantor Luar Negeri (KLN) maupun 
dengan jaringan kantor dalam negeri yang 
telah dimulai pada tahun 2004. Proses 
implementasi tersebut akan dimulai dari 
Cabang Singapore dan secara bertahap akan 
diterapkan pada Kantor Luar Negeri lainnya 
dengan memperhatikan urgensi, kebutuhan 
transaksi dan kompleksitas operasionalnya.

Dengan penerapan sistem baru tersebut, 
diharapkan akan terjadi peningkatan 
integrasi, standarisasi dan keamanan layanan 
Kantor Luar Negeri sejajar dengan sistim 
operasi pelayanan perbankan internasional. 

Bank Mandiri berusaha untuk meningkatkan 
status Representative Office Shanghai 
menjadi Kantor Operasional, disamping 
pengembangan pendirian remittance office di 
HongKong untuk pelayanan TKI diluar negeri, 
serta pendirian Settlement Company untuk 
meningkatkan fee-based income atas jasa 
internasional remittansi.

Bank Mandiri akan mengimplementasikan 
Custodian System Enhancement Project untuk 
dapat menyediakan sistem operasional yang 
kuat, akurat, dengan biaya yang bersaing. 
Pengembangan sistem tersebut akan 
meningkatkan kapabilitas dan kemudahan 
layanan diantaranya memungkinkan nasabah 
untuk meng-akses rekeningnya secara online 
serta meningkatkan akurasi dan kemudahan 
pelaporan. Bank Mandiri juga sedang 
mengembangkan produk Securities Lending & 
Borrowing sebagai mediator antara nasabah 
dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) 
untuk meningkatkan nilai tambah bagi surat 
berharga investor yang disimpan di Bank 
Mandiri Kustodian.
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credit recovery

kinerJa
Credit Recovery Group (CRG), yang merupakan 
unit kerja yang terpisah dari unit kerja 
pemberi kredit, bertugas mengelola 
restrukturisasi, penagihan dan melakukan 
upaya-upaya recovery atas kredit bermasalah 
(NPL) dan kredit hapus buku yang dimiliki 
oleh Bank Mandiri. Pengelolaan NPL segmen 
Commercial dan Corporate dikelola oleh 2 (dua) 
unit kerja, yakni Credit Recovery I Group dan 
Credit Recovery II Group dan berada dibawah 
Direktorat Treasury & International, sedangkan 
khusus untuk segmen Consumer dikelola 
oleh Consumer Collection Group yang berada 
dibawah Direktorat Risk Management.

Unit kerja pemberi kredit mengalihkan NPL 
kepada CRG, kecuali terhadap kredit NPL 
yang masih terdapat penanganan yang 
harus diselesaikan atau permasalahannya 
dapat diselesaikan secara administratif dan 
tidak memerlukan restrukturisasi. Pada akhir 
tahun 2005, CRG mengelola NPL sebesar 
Rp20.160,6 miliar atau 75,2% dari total 
portfolio NPL Bank Mandiri, sedangkan NPL 
lainnya sebesar Rp6.630,88 miliar, masih 

dikelola oleh unit kerja pemberi kredit dan 
dalam proses pengalihan ke CRG. 

Selama periode tahun 2005 terjadi 
penambahan NPL sebesar Rp21.991,67 miliar, 
yang terdiri dari nasabah Corporate sebesar 
Rp13.392,92 miliar, Commercial sebesar 
Rp8.353,24 miliar dan Consumer sebesar 
Rp245,50 miliar. Kredit hapus buku selama 
tahun 2005 adalah sebesar Rp1.456,03 miliar, 
yang terdiri dari nasabah Corporate sebesar 
28%, nasabah Commercial sebesar 68,4% dan 
nasabah Consumer sebesar 7,2%.

Pada tahun 2005, terjadi perbaikan NPL 
berupa peningkatan kolektibilitas, pelunasan 
dan pembayaran angsuran sebesar Rp359,72 
miliar, yang diantaranya berasal dari portfolio 
kredit Commercial yaitu sebesar 71,4%. 
Selama tahun 2005 CRG berhasil melakukan 
penagihan sebesar Rp1.925,1 miliar yang 
terdiri dari pokok sebesar Rp1.118,3 miliar 
dan penagihan bunga dan tagihan lainnya 
sebesar Rp806,8 miliar.

(BANK SAJA) ToTAL coRPoRATE coMMERcIAL* coNSUMER

gross NPl
Saldo 31 desember 2004 6.575,59 3.781,35 2.552,27 241,97

Tambahan NPL selama  
periode 2005

21.991,67 13.392,92 8.353,24 245,50

Upgrade & pelunasan (359,72) (62,98) (256,88) (39,86)

Gross NPL sebelum  
hapus Buku

28.207,54 17.154,33 10.594,05 459,16

Hapus Buku (1.456,03) (407,51) (943,04) (105,48)

Saldo 31 desember 2005 26.751,51 16.703,79 9.705,59 342,13

PPAP
Saldo 31 desember 2004 8.367,76

Hapus Buku (1.456,03)

PPAP selama periode 2005 3.751,75

Penagihan 817,70

Lain-lain** 168,63

Saldo 31 desember 2005 11.649,81

Net NPl
Saldo 31 desember 2004 1.435,82

Tambahan gross NPL 20.175,92

Tambahan Provisi NPL (5.419,62)

Saldo 31 desember 2005 16.192,12

Persentase NPl bruto 26,7%

Persentase NPl Neto 16,1%

* Commercial termasuk Small Business dan Micro
** Termasuk dampak dari perubahan nilai kurs

pencapaian 
Untuk memberikan solusi yang tepat 
dalam penanganan NPL, dilaksanakan tiga 
strategi utama yaitu restrukturisasi, exit, 
dan monitoring. Restrukturisasi diterapkan 
terhadap debitur yang masih mempunyai 
prospek usaha yang baik, namun mengalami 
kesulitan dalam pemenuhan kewajibannya. 
Strategi exit diterapkan terhadap debitur 
yang sudah tidak memiliki prospek dimana 
penyelesaian kewajibannya bersumber dari 
penjualan aktiva tetap/agunan kredit dan 
refinancing atau dengan mencari investor 
strategis. Monitoring diterapkan terhadap 
debitur pasca restrukturisasi yang masih 
memerlukan pengawasan dalam pemenuhan 
syarat restrukturisasi akan tetapi masih belum 
bisa ditingkatkan kolektibilitasnya mengingat 
adanya faktor-faktor regulasi. 

Per Juni 2005, NPL Top 30 Obligor mewakili 
kurang lebih 75% dari NPL Bank Mandiri. 
Strategi yang diterapkan dalam penanganan 
debitur tersebut, diprioritaskan pada 
debitur yang masih memiliki prospek 
untuk direstrukturisasi ataupun yang 
masih dapat dilakukan penagihan. Dalam 
perkembangannya, per 31 Desember 2005, 
terjadi penurunan jumlah NPL yaitu dari 
Rp18.464 miliar menjadi Rp16.112 miliar. 
Hal ini disebabkan karena terdapat hasil 
penagihan/pelunasan sebesar Rp1.755 miliar, 
perbaikan kolektibilitas sebesar Rp470 miliar, 
dan hapus buku sebesar Rp385 miliar.

Progress PeNANgANAN NPl toP 30 obligor

PERKEMBANGAN NPL JUNI–dES 2005 (RPMILIAR)

16.112

18.464

470

1.755

385

308

npl Juni 2005

upgrade

lunas

hapus buku

downgrade

npl des 2005
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Upaya penagihan terhadap kredit macet 
yang telah dihapus buku dilaksanakan melalui 
berbagai program antara lain optimalisasi 
penyelesaian kredit secara sukarela seperti 
penyelesaian bertahap, penebusan atau 
penjualan agunan. Sedangkan untuk 
memberikan efek jera kepada debitur, telah 
ditempuh program penyelesaian kredit secara 
paksa, seperti: eksekusi hak tanggungan, 
litigasi, dan upaya hukum lainnya, termasuk 
dengan menyerahkan pengurusan kepada 
DJPLN. Pada akhir tahun 2005, CRG 
mengelola kredit ekstra komtabel dengan 
outstanding sebesar Rp22.621,7 miliar, dan 
telah diperoleh hasil penagihan serta hasil 
likuidasi jaminan sebesar Rp817 miliar.

Beberapa program yang telah dilakukan pada 
tahun 2005 untuk meningkatkan penagihan 
kredit macet yang telah dihapus buku, 
antara lain adalah program lelang obyek 
hak tanggungan melalui kerjasama dengan 
Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang 
Negara (DJPLN) yang telah ditandatangani 
oleh keduabelah pihak pada tanggal 
28 Nopember 2005. Pada tahap pertama 
yang dilaksanakan pada bulan Desember 
2005, program lelang hak tanggungan 
diimplementasikan terhadap 140 debitur, 
yang terdiri dari 380 sertifikat agunan tanah 
dan bangunan, dan menghasilkan collection/
penerimaan sebesar Rp10.7 milyar

Selain program tersebut di atas, Bank 
Mandiri juga sedang melaksanakan program 
hair cut (hapus tagih) pokok kredit macet 
yang telah dihapus buku sesuai Peraturan 
Menteri Keuangan No. 31/PMK.07/2005 
tgl. 23 Mei 2005. Hingga akhir tahun 2005, 
calon peserta program hapus tagih pokok 
tersebut telah mencapai 126 debitur dengan 
outstanding kredit sebesar Rp61,8 miliar dan 
akan diperoleh jumlah collection pokok kredit 
sebesar Rp31,9 miliar, dengan recovery rate 
yang diharapkan sebesar 51,7%. 

Terdapat beberapa faktor yang menjadi 
hambatan dalam keberhasilan penanganan 
kredit bermasalah, terutama dengan 
diberlakukannya ketentuan Bank Indonesia 
yang mengurangi fleksibilitas pelaksanaan 
restrukturisasi. Selain itu penanganan debitur 
BUMN sangat bergantung kepada kebijakan 
Pemerintah, dan proses hukum yang 

sedang berjalan terhadap beberapa debitur 
juga berpengaruh terhadap target waktu 
penyelesaian yang diharapkan. 

Terkait posisi Bank Mandiri sebagai Bank 
BUMN, keberhasilan penanganan kredit 
bermasalah tergantung kepada ketentuan 
dan perundang-undangan dibidang perbankan 
yang sering kali tidak sejalan dengan 
ketentuan BUMN. Masalah yang utama yang 
dihadapi adalah tidak adanya kewenangan 
Bank BUMN untuk melakukan penghapus 
tagihan hutang pokok atau untuk menjual 
kredit bermasalah dan kredit hapus buku 
dibawah nilai nominal.

SaSaran
Untuk mempercepat target penurunan 
NPL-gross menjadi dibawah 10% pada tahun 
2007, upaya perbaikan secara terus menerus 
dilaksanakan dengan prioritas penanganan 
fokus pada Top 30 Obligor NPL melalui 
restrukturisasi, pelunasan maupun penagihan. 

Penagihan kredit bermasalah akan 
ditingkatkan melalui berbagai program, 
antara lain intensifikasi dan ekstensifikasi 
program lelang hak tanggungan melalui 
peningkatan kerja sama dengan DJPLN 
dan Balai Lelang Swasta (BLS), sehingga 
diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Selain 
itu, program hair cut (hapus tagih) pokok 
kredit macet yang telah dihapusbuku akan 
diimplementasikan dengan langkah-langkah 
penyempurnaan program sesuai perundang-
undangan yang berlaku sehingga diharapkan 
dapat memberikan dampak yang siginifikan 
terhadap upaya penagihan kredit. Selanjutnya 
secara organisasi, Credit Recovery Group 
akan melaksanakan penyempurnaan 
dengan pembagian tugas yang lebih fokus 
dan terspesialisasi berdasarkan strategi 
penanganan dan spesialisasi sektor industri, 
termasuk penyempurnaan kebijakan dan 
prosedur kerja. 
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produk dan Jasa

coRPoRATE

kredit Sindikasi cash management Services

Kredit Modal Kerja Arranger Immediate Cash

Kredit Investasi Facility Agent Mass Transaction System

Jaminan Tunai Security Agent Cash Management System

Escrow Agent
trade Services treasury & liabilities bank garansi & Standby l/c

EKSPoR Cash Transaction/Foreign Currency Trading Bank Garansi

Pre-Export Financing Derivative Transactions • Bid Bond

Forfaiting • Foreign Exchange transaction Services • Advance Payment Bond

Bill Purchasing/Discounting  (Forward, Swap, Option) • Performance Bond

Bill Collection • Interest Rate Transaction (Interest Rate Swap, • Maintainance Bond

IMPoR  Interest rate Floor, Interest Rate Cap) • BG for Tobacco Duty

L/C Issuance (Sight/Usance/UPAS)/SKBDN Liabilities, Reksadana • BG for trade

Trust Receipt Korporasi Mandiri • BG for Deferral of Duty

Shipping Guarantee Tabungan Yayasan Standby L/C

Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)

Structured trade Finance–import Finance Facilities Securities and related Services

Line of Import Trade Finance Operation (ITFO) Jasa Kustodi

dari IDB • Sub Custody Euroclear • Sub-registry Services for Government

Direct Operation dari IDB • Administration of mutual fund  Bonds and SBI

• Overseas Securities Sub Custody Services • General Custody Services

• Local Custodial Services for ADR/GDR Trust Services Mandiri

coMMERcIAL

kredit cash management Services trade Service

Kredit Modal Kerja Immediate Cash EKSPoR

Kredit Investasi Mass Transaction System Pre-Export Financing

Jaminan Tunai Cash Management System Forfaiting

Bill Purchasing/Discounting

Bill Collection

IMPoR

L/C Issuance (Sight/Usance/UPAS)/SKBDN

Trust Receipt

Shipping Guarantee
bank garansi & Standby l/c customized loan

Bank Garansi Pembiayaan bagi kontraktor Kredit Modal Kerja Komoditas

• Bid Bond 1. Pertambangan Kredit melalui/kepada perusahaan Multi Finance

• Advanced Payment Bond • KMK Kontraktor pertambangan Kredit Modal Kerja dengan fasilitas e-Biz Card Mandiri

• Performance Bond • KI Kontraktor Pertambangan Kredit Multi Guna Usaha

• Maintenance Bond • Fasilitas Impor Kontraktor Pertambangan

• BG for Tobacco Duty • Bank Garansi Kontraktor Pertambangan

• BG for Trade 2. Telekomunikasi

• BG for Deferral of Duty • KMK Kontraktor Telekomunikasi

Standby L/C • KI Kontraktor Telekomunikasi

• Fasilitas Impor Kontraktor Telekomunikasi

• Bank Garansi Kontraktor Telekomunikasi
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SMALL BUSINESS

kredit kredit program trade Service

Kredit Modal Kerja Kredit Ketahanan Pangan EKSPoR

Kredit Investasi Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya Pre-Export Financing

Kredit Usaha Kecil Mandiri KIK Pasca Konversi PIR Trans Forfaiting

Kredit Multiguna Koperasi Mandiri Kredit SUP 005 Bill Purchasing/Discounting

KMK dengan Fasilitas eBIZ Card Mandiri Bill Collection

Kredit Tempat Usaha Mandiri IMPoR

Jaminan Tunai L/C Issuance (Sight/Usance/UPAS)/SKBDN

Trust Receipt

Shipping Guarantee
bank garansi & Standby l/c

Bank Garansi

• Bid Bond

• Advanced Payment Bond

• Performance Bond

• Maintenance Bond

• BG for Tobacco Duty

• BG for Trade

• BG for Deferral of Duty

Standby L/C

MIcRo

kredit

Kredit Usaha Mikro (KUM), terdiri dari: Kredit Serbaguna Mikro (KSM) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

• KUM – Mandiri Kredit Kepada BPR, terdiri dari: Kredit Usaha Mikro – Layak Tanpa Agunan

• KUM – Mapan • BPR Mitra Mandiri

• KUM – Prima • BPR Proyek Kredit Mikro

TREASURy

Foreign exchange & money market hedging products liability products

Placement & Borrowing Currency Forward, Option & Swap Foreign Exchange Linked Deposits

SBI Auctions & Repo Interest Rate Forward & Swap Interest Rate Linked Deposits

Bonds Retail Bonds

Currency Spot

INTERNATIoNAL

trade Finance trade Services asset products

Export Usance Bills Discounting L/C Issuance & Amendment Call Loan

Export L/C Renegotiation Fortaiting L/C Advising Syndicated Loan

Trust Receipt L/C Negotiation Investment Loan

Usance Payable at Sight (UPAS) L/C Confirmation Working Capital Loan

L/C Refinancing Inter Mandiri Transaction Two-Step Loans

GSM 102 Program Export Bills Collection Ship Scrapping Business

ECA Covered Buyer’s Credit Documentary Collection Banker’s Acceptance Financing

Islamic Trade Finance



produk & JaSa80

INTERNATIoNAL (coNTINUEd)

Jasa kustodian Jasa Wali amanat Jasa lainnya

General Custody Agen Pembayar Counter Guarantee

Sub Registry Govt. Bonds & SBI Facility/Collateral Agent Standby L/C

Local Custody for ADR/GDR Escrow Agent International Remittance

Mutual Funds Administration Receiving Bank International Cheque Collection

Overseas Sub. Custody Mandiri Transfer Indonesia

Vostro Account

Interbank Risk Participation

Financial Advisory

Bank Reference

Intra-day Facility

Payment Bank for Indonesian Central-Securities

Depository (KPEI)

PT MANdIRI SEKURITAS

investment banking capital markets

Corporate Finance Equity Brokerage & Trading

Underwriting: MTN, Bonds, Equity Debt Brokerage & Trading
investment management

Reksa Dana 

• Mandiri Inv. Dana Obligasi (MIDO) • Investa USD • Korp. Mandiri

• Mandiri Inv. Aktif • AA-MAN Optm • Dana Kas Arjuna

• Mandiri Inv. Pasar Uang • Mandiri Inv. Atraktif RD Olah Raga

• Mandiri Inv. Dana Obligasi II (MIDO II) • Dana Ttp Arjuna Discretionary Fund

• Mandiri Dana Pendapatan Tetap • AA-MAN PT Structured Fund

• BSM Inv. Berimbang • AA-MAN Dinamis Private Client

BANK SyARIAH MANdIRI

pendanaan pembiayaan Jasa

Tabungan BSM Gadai Emas BSM BSM Card

Tabungan BSM dollar Pembiayaan Murabahah BSM Sentra Bayar BSM

Tabungan Mabrur BSM Pembiayaan Musyarakah BSM BSM SMS Banking

Tabungan Kurban BSM Pembiayaan Mudharabah BSM Jual Beli Valas BSM

Tabungan BSM Investa Cendekia Pembiayaan Talangan Haji BSM Bank Garansi BSM

Tabungan BSM Simpatik Istishna BSM BSM electronic payroll

Deposito BSM Ijarah BSM SKBDN BSM

Deposito BSM Valas Pembiayaan Griya BSM (PPR BSM) BSM L/C

Giro BSM PPR Syariah Bersubsidi BSM BSM SUHC (Saudi Umrah & Haj Card)
Giro BSM Valas Kliring BSM

Giro BSM Singapore Dollar Inkaso BSM

Giro BSM Euro BSM Intercity Clearing

Obligasi BSM Pajak On-Line BSM

Pajak Impor BSM

Referensi Bank BSM

BSM Standing Order

BSM Autosave

Transfer Lintas Negara BSM Western Union

Transfer Valas BSM

BSM RTGS

Jasa investasi

BSM Reksadana Investa Berimbang
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coNSUMER BANKING

Simpanan kredit electronic banking

Tabungan KPR Graha Mandiri Kartu Mandiri

Giro Rupiah Kredit Multiguna Mandiri ATM Mandiri

Giro Valas Kredit Agunan Deposito Mandiri Call Mandiri

Mandiri Dollar Kredit Mitrakarya Mandiri Internet Banking Mandiri

Deposito Rupiah Kredit Bebas Agunan Mandiri SMS Banking Mandiri

Deposito Valas KPM Kendara Mandiri mATM

Deposito on Call

Tabungan Haji

Tabungan Rencana Mandiri

merchant acquiring business bancassurance transaksi Valuta asing

Mesin EDC (Electronic Data Capture) Mandiri Dana Sejahtera Banknotes Sale/Purchase

Mandiri Siswa Sejahtera Currency Options

Mandiri Investasi Sejahtera Spot, Today, Tomorrow for IDR/USDand

Mandiri Jiwa Sejahtera major currencies

Perlindungan Tambahan (riders) Dual Currency Deposits

Deposito Swap
kartu kredit mandiri prioritas Jasa lainnya

Mandiri Visa Dedicated Personal Bankers Mandiri Transfer Valas

Merchant Acquiring Business (EDC) Upscale Premises Mandiri Transfer Rupiah

Airport Executive Lounge Real Time Gross Settlement

Exclusive Loyalty Programs Kliring

Airport Handling Services Mandiri Bank Draft

Flexible ATM Limit Mandiri Western Union

Safe Deposit Box Facility Mandiri Inkaso Rupiah

Travel Related Services Mandiri Inkaso Valas

Mandiri Bill Payment

Mandiri Payroll Package

Safe Deposit Box Mandiri

Mandiri Travellers Cheque

Traveller Cheque Valas

Referensi Bank

Penerimaan Setoran Pajak

Authorized Money Changer

Standing Instruction
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manajemen risiko

Passion for Rigor “Tatakelola risiko Bank 
Mandiri secara terpadu merupakan tanggung jawab bersama 
dari Komisaris, Direksi, Risk & Capital Committee (RCC), unit 
manajemen risiko dan juga unit bisnis.” 
— Sentot a. SentauSa koordinator
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tatakelola riSiko terpadu
Tatakelola risiko Bank Mandiri secara terpadu 
merupakan tanggung jawab bersama dari 
Komisaris, Direksi, Risk & Capital Committee 
(RCC), unit manajemen risiko dan juga unit 
bisnis. Direksi menetapkan risk appetite dan 
kebijakan risiko bank, dengan memperhatikan 
arahan dari Komisaris. Komite Manajemen 
Risiko (Risk Management Committee), yang 
merupakan sub-komite dari Risk & Capital 
Committee, beranggotakan para manajemen 
senior dan mempunyai tanggung jawab 
membantu Direktur Utama dalam hal 
mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan 

mengontrol risiko yang timbul dari aktivitas 
bisnis bank.

organisasi tatakelola risiko
Pengelolaan risiko dilaksanakan secara 
terpusat melalui pembentukan Direktorat 
Manajemen Risiko pada tahun 2001. Peranan 
dan tugas Direktorat Manajemen Risiko 
adalah mengelola risiko yang meliputi:
1.  Risiko Pasar dan Likuiditas (termasuk 

pengelolaan Asset & Liability)
2.  Risiko Kredit (Pada tingkat transaksional/

individu dan pada tingkat portfolio)
3.  Risiko Operasional, Risiko Legal, 

KoMISARIS

dIREKSI

RISK & cAPITAL coMMITTEE

KoMITE
RISK MANAGEMENT

KoMITE 
ASSET & LIABILITy

KoMITE 
cAPITAL & INvESTMENT

• Risiko Pasar
• Risiko Kredit
• Risiko Operasional
• Risiko Hukum
• Risiko Reputasi
• Risiko Strategi 
• Risiko Kepatuhan
• Aktivitas & Produk Baru

• Risiko Suku Bunga
• Risiko Likuiditas
• Risiko Forex

Strategi & Kebijakan 
dalam Alokasi Capital & 
Investment

UNIT MANAJEMEN RISIKo, UNIT BISNIS
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orgANisAsi tAtA kelolA risiko

Risiko Reputasi, Risiko Strategi dan 
Risiko Kepatuhan.

Risiko secara bank-wide dikelola oleh dua 
group dibawah Direktorat Manajemen 
Risiko yaitu Market Risk Group (MRG) dan 
Portfolio & Operational Risk Group (PORG). 
MRG bertanggung jawab dalam pengelolaan 
risiko pasar dan risiko likuiditas (termasuk 
pengelolaan asset & liability), sedangan PORG 
bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko 
kredit secara keseluruhan, portfolio dan risiko 
operasional (termasuk risiko hukum, risiko 
reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan). 
Kedua group ini juga bertanggung jawab 
dalam menilai dampak dari penerapan Basel 
II terhadap aktivitas bank serta implementasi 
dari kebijakan, sistem dan prosedur bank 
yang sejalan dengan ketentuan Basel II.

Selain kedua group tersebut, dibawah 
Direktorat Manajemen Risiko, terdapat 
beberapa group yang mengelola risiko kredit 
secara transaksional berdasarkan segmentasi 
yang ada di Bank Mandiri, yaitu segmen 
korporat, segmen komersial, segmen SME 
dan segmen konsumer.

Direktorat Manajemen Risiko 
mengidentifikasi, mengukur, memonitor 
dan mengelola risiko-risiko utama bank yang 
sejalan dengan kebijakan dan prosedur yang 
telah ditetapkan dan memastikan bahwa 
kebijakan dan prosedur tersebut diterapkan 
secara benar dan konsisten. Direktorat 
Manajemen Risiko dikelola oleh Chief Risk 
Officer yang juga mendukung aktifitas dari 
Risk & Capital Committee.

Risk & Capital Committee (RCC) merupakan 
komite yang mempunyai wewenang dan 
tanggung jawab memberikan rekomendasi 
kepada Direktur Utama yang sekurang-
kurangnya meliputi penyusunan kebijakan 
manajemen risiko termasuk strategi 
dan contingency plan, penyempurnaan 
penerapan majemen risiko dan rekomendasi 
kepada Direktur Utama apabila diperlukan 
adanya suatu justifikasi bisnis berdasarkan 
pertimbangan bisnis dan hasil analisis terkait. 
Dalam perkembangannya, cakupan tugas 
dan wewenang RCC dikembangkan menjadi 
beberapa sub-komite yaitu Risk Management 
Committee (RMC), Asset & Liability Committee 

PeNetAPAN liMit oleh koMite

LIMIT RISIKo LIMIT PERSETUJUAN

a. manajemen risiko likuiditas

 1. Statutory Reserves
  - Rupiah 12,50% dari Dana Pihak Ketiga
  - Valuta Asing 3,01% dari Dana Pihak Ketiga
 2. Secondary Reserve to 3rd Party Fund 5%–10% dari Dana Pihak Ketiga
 3. Loan to Deposit Ratio (LDR)  75%
 4. Single Largest Customer Fund to Total Deposit  10% dari Dana Pihak Ketiga
b. manajemen risiko Suku bunga

 1. Net Interest Income Sensitivity

  a. Cumulative Dynamic Repricing Gap for 

   IDR + Foreign Ccy  12 Months bucket

 10% dari Total Aktiva 

Tertimbang Rata-rata

  b. 3 Months Earning at Risk  5% dari Total Ekuitas

 2.  Economic Value of Equity Sensitivity

  a. Duration Gap Limit (Maximum EVE Changes)  10% dari Total Ekuitas

  b. Capital at Risk  15% dari Total Ekuitas

c. manajemen risiko nilai tukar

 Posisi Devisa Neto 10% dari Total Capital

d. risiko trading

 Total VaR Rp80 miliar
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(ALCO) dan Investment & Capital Committee 
(CIC). Risk & Capital Committee melakukan 
pertemuan sekurang-kurangnya sekali 
sebulan dan melapor langsung ke Direksi 
dan Komisaris. RCC dipimpin oleh Direktur 
Utama dan beranggotakan Direksi dan 
Manajemen Senior dari unit bisnis dan unit 
risk management.

kebijakan & limit 
RCC menetapkan kebijakan, prosedur dan 
limit dalam rangka untuk memitigasi risiko. 
Kebijakan Manajemen Risiko Bank merupakan 
payung bagi penyusunan kebijakan-kebijakan 
lainnya yang lebih spesifik bagi unit bisnis 
dan unit manajemen risiko, seperti misalnya 
kebijakan ALMA dan Kebijakan Trading Book. 
Dalam pengelolaan sistem limit, RCC telah 
menetapkan limit yang digunakan untuk 
memitigasi risiko likuiditas, risiko suku bunga, 
risiko nilai tukar dan risiko trading. 
 

proFil riSiko
Bank telah menyusun Laporan Profil Risiko 
(LPR) untuk menilai Risiko Komposit bank 
baik dari sudut pandang bank ataupun unit 
bisnis. LPR menilai risiko yang melekat 
(inherent risk) didalam tiap aktivitas unit bisnis 
dan efektivitas sistem pengendalian risiko 
terhadap kedelapan jenis risiko, yaitu risiko 
pasar, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko 
operasional, risiko hukum, risiko strategik, 
risiko reputasi dan risiko kepatuhan.
 
Selain itu, unit risk management juga 
menyediakan pedoman bagi unit pengelola 
risiko untuk mengindentifikasi parameter 
risiko sebagaimana ketentuan Bank Indonesia. 
Laporan profil risiko digunakan Bank, salah 
satunya, sebagai informasi untuk penyusunan 
strategi dan arah kebijakan operasional bagi 
unit bisnis dalam menjalankan aktifitasnya.

 

tenaga proFeSional 
dibidang riSiko
Dalam rangka membangun dan memelihara 
sistem manajemen risiko bank, Bank 
mengandalkan kompetensi dan pengalaman 
dari tenaga-tenaga professional Bank untuk:
•  mempromosikan budaya risiko yang kuat 

yang sangat menghargai kedisiplinan 
dan efektivitas dari proses dan kontrol 
manajemen risiko.

•  memenuhi standar manajemen risiko yang 
telah ditetapkan dalam rangka penilaian 
dan pengambilan risiko, dan

•  menerapkan pengambilan keputusan bisnis 
yang sehat.

Untuk meningkatkan kemampuan manajemen 
risiko, semua manajer dari unit manajemen 
risiko dan unit bisnis diharuskan memenuhi 
sertifikasi manajemen risiko yang dikeluarkan 
oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko dan 
Global Association of Risk Professional (GARP), 
selambat-lambatnya pada tahun 2010.

perSiapan implementaSi baSel ii 
dan dampaknYa 
Disadari bahwa Basel II akan mempunyai 
dampak yang substansial pada institusi-
institusi finansial yang berskala internasional 
dalam memperbaiki dan meningkatkan 
manajemen risikonya. Melalui 3 (tiga) pilar 
dari Basel II, cakupan perhitungan CAR 
menjadi lebih luas dengan memasukkan 
perhitungan risiko operasional, meningkatkan 
proses manajemen risiko sebagaimana yang 
diminta oleh regulator dan implementasi 
prinsip keterbukaan sebagaimana tuntutan 
pasar. Basel II Compliance Committee Bank 
Mandiri menjadi penanggung jawab dari 
seluruh inisiatif-inisiatif strategis Bank dalam 
mencapai tujuan ini.

Profil risiko

inherent riSkS

>• Risiko Pasar • Risiko Likuiditas • Risiko Kredit 
• Risiko Operasional • Risiko Hukum • Risiko 
Strategis • Risiko Kepatuhan • Risiko Reputasi

proFil 
r iS iko 

kompoSit >
riSiko 

kompoSit
bank mandiri

r iSk control SYStemS >• Risiko Pasar • Risiko Likuiditas • Risiko Kredit 
• Risiko Operasional • Risiko Hukum • Risiko 
Strategis • Risiko Kepatuhan • Risiko Reputasi

Manajemen mengharuskan sistem 
pengelolaan risiko yang terintegrasi dan 
sejalan dengan keputusan Bank Indonesia 
dan ketentuan Basel II sehingga dapat 
menghasilkan pemetaan yang menyeluruh 
atas ekposur modal bank. Basel II Compliance 
Committee Bank Mandiri telah melakukan 
beberapa inisiatif program dalam kerangka 
kerja Enterprise Risk Management, antara 
lain enterprise data-warehouse yang akan 
mengintegrasikan seluruh data untuk 
menunjang pengambilan keputusan, 
pelaporan dan analisa manajemen risiko.

Bank juga telah memgimplementasikan 
sistem yang mendukung proses manajemen 
risiko, khususnya pada risiko pasar dan risiko 
kredit. Untuk risiko pasar digunakan suatu 
sistem yang mengukur semua parameter 
risiko pasar (contoh VaR dan PV01). Pada 
banking book digunakan ALM sistem yang 
digunakan antara lain untuk analisa gap 
(gap analysis) dan analisa skenario (scenario 
analysis). Untuk risiko kredit, bank telah 
mengimplementasikan sistem rating untuk 
nasabah korporasi dan komersial besar, 
dan sistem scoring untuk SME dan kredit 
konsumer. Untuk risiko operasional, bank 
dalam tahap awal implementasi Corporate 
Loss Database, Risk Self Assessment dan Key Risk 
Indicator Tools.

Dalam rangka membangun enterprise risk 
management system, Bank Mandiri telah 
mulai mengumpulkan data historis yang 
relevan untuk masing-masing jenis risiko. 
Pembentukan database ini dilakukan melalui 
penggabungan dari banking book dan 
trading book sehingga perhitungan modal 
dan analisa risiko secara bank-wide dapat 
dilaksanakan berdasarkan sumber data yang 
sama. Dari sudut pandang risiko kredit dan 
operasional, beberapa inisiatif penting akan 
diimplementasikan sampai dengan tahun 
2008, termasuk Central Liability System (CLS) 
yang menyediakan sistem pengawasan limit 
dalam rangka meningkatkan manajemen 
risiko kredit.

Pada awalnya, kami merencanakan untuk 
mengimplementasikan Basel II pada 
akhir tahun 2008, namun saat ini kami 
berharap dapat menyelesaikan infrastruktur 
manajemen risiko yang sejalan dengan Basel 
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II pada akhir tahun 2007. Implementasi Basel 
II akan dilakukan secara bertahap, dimulai 
dengan Standard Model dan diharapkan 
Internal Model telah dapat diterapkan pada 
tahun 2010.

Persiapan Bank dalam rangka implementasi 
Basel II meliputi praktek manajemen 
risiko yang efektif, sumberdaya manusia 
yang kompeten, teknologi informasi dan 
data yang dapat diandalkan dan elemen-
elemen penunjang lainnya, seperti standar 
akuntasi yang mengacu pada IAS. Saat ini, 
kami sedang dalam proses memperkecil 
kesenjangan antara manajemen risiko yang 
sedang berjalan dengan kebutuhan-kebutuhan 
yang dibutuhkan di masa yang akan datang.

market riSk
Risiko pasar adalah risiko yang timbul karena 
adanya pergerakan harga pasar seperti nilai 
tukar dan suku bunga dari portfolio yang 
dimiliki Bank yang dapat merugikan Bank. 
Pembahasan atas manajemen risiko pasar 
meliputi, pertama, jenis risiko yang melekat 
pada banking book yaitu risiko suku bunga, 
risiko likuditas dan risiko nilai tukar, dan 
selanjutnya dibahas risiko suku bunga yang 
khususnya pada Trading Book, bersama-sama 
dengan pengukuran VaR, stress-testing dan 
back-testing.

Manajemen risiko suku bunga
Portfolio pada banking book yang sensitif 
terhadap perubahan suku bunga terdiri 
dari kredit, surat utang negara (SUN), 
dana pihak ketiga (tabungan, deposito dan 
giro) dan dana pinjaman, Re-pricing gaps 
antara sisi aktiva (asset) dan sisi kewajiban 
(liabilities) akan berdampak pada laba dan 
modal bank. Re-pricing Gap Analysis digunakan 
untuk mengukur dampak perubahan suku 
bunga terhadap Pendapatan Bunga Bersih 
Bank. Sedangkan untuk mengukur dampak 
perubahan suku bunga terhadap nilai 
ekuitas Bank (economic value of equity, EVE) 
digunakan Duration Gap Analysis. Pengelolaan 
atas repricing gap dilakukan berdasarkan 
perkiraan pergerakan suku bunga pada 
periode mendatang.

Risiko suku bunga dikelola dan dimitigasi 
dengan menggunakan limit internal yang 
ditetapkan oleh Risk & Capital Committee. 

Limit yang digunakan pada banking book 
meliputi limit repricing gap, sensitivitas 
pendapatan bunga bersih (NII), sensitivitas 
EVE, earning at risk (EaR) dan capital at 
risk (CaR). 

Model simulasi dan teknik estimasi digunakan 
untuk menilai sensitifitas pendapatan bunga 
bersih dan modal terhadap perubahan 
yield curve. Pengukuran sensitivitas dari 
pendapatan bunga bersih dan ekuitas terhadap 
perubahan suku bunga dilakukan dengan cara 
mengasumsikan kenaikan dan penurunan suku 
bunga (term structure of interest rate) selama 
periode 12 bulan. Hasil analisa sensitivitas 
menunjukkan bahwa penurunan suku bunga 
akan mengakibatkan peningkatan, baik pada 
pendapatan bunga bersih maupun modal 
selama periode tersebut.

yIELd cURvE 
SHocK

1st yEAR EffEcT 
oN NET INTEREST 

REvENUE

1st yEAR EffEcT 
oN EqUITy

100 bps down 1,15% 2,41%

Selain melakukan analisa sensitivitas 100 bps, 
kami juga menggunakan pendekatan statistik 
untuk menentukan earning at risk dan capital 
at risk berdasarkan data historis volatilitas 
suku bunga.

Untuk bulan Desember 2005 earning at 
risk untuk periode 3 bulan sebesar 3,20% 
dari ekuitas, sedangkan capital at risk 
untuk periode satu tahun sebesar 0,59% 
dari ekuitas.

Bank juga melakukan simulasi untuk 
menghitung sensitivitas pendapatan dan nilai 
ekuitas Bank terhadap perubahan suku bunga 
dalam kondisi ekstrim (stress test).

Dari waktu ke waktu, kami senantiasa 
berupaya mengelola eksposur risiko suku 
bunga dengan merestrukturisasi neraca kami 
sejalan dengan pergerakan dan perkiraan suku 
bunga pasar. Pada kondisi tertentu, kami 
menggunakan instrumen derivatif, seperti 
swaps suku bunga dan swap nilai tukar 
untuk melindungi eksposur kami terhadap 
perubahan suku bunga.

Dalam rangka memenuhi ketentuan modal 
minimum yang berbasis risiko, Bank 
menghitung besarnya alokasi modal untuk 

meng-cover risiko suku bunga baik untuk 
trading book (Pilar 1) maupun banking book 
(Pilar 2). 
 
Manajemen risiko likuiditas 
Risiko likuiditas pada umumnya muncul 
dari posisi dana pihak ketiga, likuiditas 
asset-asset dan kewajiban kepada counter-
parties. Komponen off-balance sheet yang 
paling signifikan dalam likuiditas bank 
dan pemenuhan pendanaannya adalah 
komitmen kepada nasabah. Oleh karena itu, 
Bank mengelola risiko likuiditas agar dapat 
memenuhi setiap kewajiban finansial yang 
sudah diperjanjikan secara tepat waktu, 
dan senantiasa dapat memelihara tingkat 
likuiditas yang memadai dan optimal.

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank 
menetapkan kebijakan pengelolaan risiko 
likuiditas yang mencakup antara lain 
pemeliharaan cadangan likuiditas yang 
optimal, pengukuran dan penetapan 
limit risiko likuiditas, merancang analisa 
skenario (scenario analysis) dan contingency 
plan, penetapan strategi pendanaan dan 
mempertahankan kapasitas dana yang cukup 
di pasar.

Tingkat likuiditas bank diukur melalui 
tingkat dari primary reserve dan secondary 
reserve. Bank memelihara primary reserve dan 
secondary reserve untuk memenuhi kebutuhan 
operasional harian serta sebagai cadangan 
untuk memenuhi kebutuhan likuiditas baik 
penarikan dana tidak terduga maupun 
ekspansi aktiva.

Bank memelihara primary reserves dalam 
bentuk Giro Wajib Minimum (GWM) di Bank 
Indonesia dan kas di cabang-cabang. Sesuai 
ketentuan Bank Indonesia, Bank wajib 
memelihara GWM secara harian minimum 
sebesar 11% dari dana pihak ketiga Rupiah 
(untuk Bank dengan total dana masyarakat 
di atas Rp. 50 triliun dan Loan to Deposit Ratio 
antara 50–60%) dan minimum 3% dari dana 
pihak ketiga valuta asing. Per 31 Desember 
2005 Bank memelihara GWM sebesar 11,30% 
untuk Rupiah dan 3,01% untuk valuta asing.

Secondary reserve Bank ditempatkan dalam 
Sertifikat Bank Indonesia (SBI), penempatan 
antar bank dan surat berharga yang 
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vAlue At risk 2005 (rpmiliar)

vALUE AT RISK 31 dES 2005 MAKSIMUM MINIMUM RATA-RATA 2005

FX VAR 8,11 42,13 3,66 14,91
Interest Rate VAR 22,56 84,48 13,91 35,04
Correlation Effect (3,19) (3,38) (3,16) (3,27)
Comprehensive VAR 27,48 123,23 14,41 46,68
Credit Spread VAR 1,73 11,97 1,66 5,24

mudah diperjualbelikan (portfolio yang 
diperdagangkan dan yang tersedia untuk 
dijual). Bank menetapkan limit internal untuk 
secondary reserve tersebut yaitu pada kisaran 
5%–10% dari dana masyarakat Bank. Per 31 
Desember 2005 Bank memelihara secondary 
reserve sebesar Rp29.8 triliun atau 14.67% 
dari total dana masyarakat sebesar Rp203.37 
triliun.

Potensi risiko likuiditas yang akan dihadapi 
Bank di masa mendatang diukur melalui analisa 
kesenjangan likuiditas (liquidity gap), yang 
merupakan proyeksi kelebihan/kekurangan 
likuiditas atas dasar jatuh tempo asset/liability 
dan kebutuhan ekspansi bisnis. Berdasarkan 
rencana bisnis Bank dalam Rencana Kerja dan 
Anggaran Perusahaan 2006, proyeksi likuiditas 
Bank berada dalam kondisi surplus untuk 
periode 12 bulan ke depan. Bank menetapkan 
limit maximum cumulative outflow (MCO) 
berdasarkan proyeksi kesenjangan likuiditas.

Untuk mengetahui kemampuan Bank dalam 
menghadapi situasi likuiditas yang berbeda, 
Bank melakukan serangkaian skenario likuiditas 
yang mencakup kondisi normal dan tidak 
normal termasuk kondisi ekstrim/krisis dan 
selanjutnya menyusun contingency plan.

Dalam kondisi saat ini, bank dimungkinkan 
menghadapi kondisi tekanan likuiditas yang 
diakibatkan oleh kompetisi yang agresif 
maupun kondisi ekonomi dan moneter yang 
tidak menguntungkan yang menimbulkan 
liquidity shock di pasar. Sesuai dengan 
data historis, dalam kondisi tersebut Bank 
memenuhi kebutuhan likuiditas melalui 
sumber-sumber dana alternatif selain dana 
pihak ketiga seperti repurchase agreements, 
pendanaan bilateral, collateralized facility 
agreements, foreign exchange swaps, ataupun 
melalui penjualan sekuritas seperti Surat 
Utang Negara (government bonds). Bank 
juga memanfaatkan leading position kami 

di pasar untuk mencari pembiayaan jangka 
pendek tanpa mengorbankan efisiensi biaya 
secara signifikan.

risiko Nilai tukar 
Posisi pasiva valuta asing Bank sebagian besar 
dalam valuta US Dollar yang terdiri dari dana 
pihak ketiga (giro dan deposito) dan dana 
pinjaman, dilain pihak denominasi aktiva US 
Dollar sebagian besar berupa penempatan inter 
bank, surat berharga dan kredit.

Bank memusatkan pengelolaan transaksi mata 
uang asing pada Treasury Group. Pemantauan 
risiko nilai tukar dilakukan oleh Market Risk 
Group dengan menggunakan sistem yang 
terintegrasi antara front office, back office dan 
middle office.

Posisi devisa neto Bank memenuhi ketentuan 
Bank Indonesia yang mensyaratkan bahwa 
PDN (absolut) secara konsolidasi (domestik 
dan luar negeri) untuk semua mata uang 
asing tidak melebihi 20% modal (modal inti 
dan modal pelengkap). Selain berpedoman 
pada ketentuan BI, secara internal Bank 
juga menetapkan PDN intern sebesar 10% 
dari modal. Kebijakan limit PDN internal 
ditetapkan oleh Risk & Capital Committee 
dengan berpedoman pada prediksi Bank 
mengenai arah pergerakan nilai tukar. Per 
31 Desember 2005 PDN absolut Bank adalah 
sebesar 2,69% dari modal total, jauh di bawah 
ketentuan BI sebesar maksimum 20% modal.

Untuk nasabah korporasi besar tertentu 
dan lembaga keuangan domestik dan 
internasional lainnya Bank menyediakan 
layanan transaksi derivatif. Bank mengelola 
risiko instrument derivatif melalui laporan, 
analisa dan berbagai kebijakan. Dalam rangka 
prinsip kehati-hatian Bank menetapkan limit-
limit atas instrument derivatif dan melakukan 
monitoring secara berkala.

value at risk (var)
Portfolio trading book kami sensitif terhadap 
perubahan harga pasar yang terjadi akibat 
perubahan suku bunga dan nilai tukar mata 
uang asing. Dalam rangka menghitung 
risiko dari aktivitas trading, Bank Mandiri 
dalam mengukur risiko pasar menggunakan 
metode standard model (sesuai ketentuan 
Bank Indonesia) bersama-sama dengan 
perhitungan internal model yaitu Value at 
Risk (VaR). Market Risk Group menyediakan 
laporan VaR atas semua produk keuangan 
yang diperdagangkan oleh bank, baik secara 
harian, mingguan maupun bulanan untuk 
membantu bank dalam rangka memonitor 
aktivitas trading dari Treasury Group.

Dalam rangka mengukur sensitifitas 
pasar, bank menghitung PV01, dimana 
pengukuran ini mencerminkan perubahan 
harga pasar dari portfolio trading sebagai 
akibat dari pergerakan suku bunga 
sebesar satu basis point. Untuk mengelola 
pergerakan pasar yang abnormal, bank telah 
mengimplementasikan proses stress testing 
untuk mengkuantifikasi risiko keuangan yang 
timbul dari pergerakan pasar yang extrem dan 
abnormal tersebut, secara triwulanan.

Perhitungan VaR bertujuan untuk mengukur 
risiko kerugian yang terjadi akibatperubahan 
harga pasar yang disebabkan oleh pergerakan 
suku bunga, nilai tukar mata uang asing dan 
fluktuasi lainnya yang dapat mempengaruhi 
nilai pasar instrument keuangan bank. Saat 
ini bank menggunakan metode Variance-
Covariance dalam menghitung VaR, dengan 
mengunakan holding period satu hari dan 
tingkat keyakinan 99% dengan pertimbangan 
bahwa sebagian besar aktivitas perdagangan 
kami adalah pada produk-produk standar 
(plain vanilla products).

Dalam melakukan pengawasan aktifitas 
perdagangan dan mengelola ekposur risiko 
pada trading book, termasuk aktivitas pada 
instrument derivatif, bank menetapkan VaR 
limit yang di review secara tahunan oleh RCC. 
Limit ditetapkan berdasarkan toleransi risiko 
bank dan target bisnis dari aktivitas treasury 
serta historical atas eksposur risiko pasar 
Bank Mandiri.
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Limit VaR tersebut kemudian diturunkan 
untuk menetapkan limit trading nominal 
berupa limit dealer, seperti maksimum open 
position harian dan overnight, stop loss limit 
bulanan atau tahunan dan limit lainnya yang 
bertujuan untuk mencegah terjadi eksposure 
open position yang berlebihan terhadap 
ekuitas risiko pasar.

Sejak akhir Agustus sampai dengan September 
2005, volatilitas pasar sangat tinggi yang 
mempengaruhi nilai VaR sebagaimana 
ditunjukkan pada gambar disamping ini.

back testing
Efektivitas VaR dinilai dengan menggunakan 
metode back-testing, dimana melalui teknik ini 
dihitung jumlah hari pada saat jumlah kerugian 
melampaui jumlah yang diprediksi VaR pada 
hari tersebut. Secara statistik, dengan tingkat 
keyakinan sebesar 99%, diharapkan jumlah hari 
pada saat jumlah kerugian melampaui jumlah 
VaR adalah sebanyak satu hari dari setiap 100 
hari. Hasil dari back-testing tersebut dilaporkan 
ke manajemen secara reguler. Back-testing ini 
merupakan mekanisme untuk proses validasi 
model internal Variance-Covariance.

riSiko kredit
individual credit risk

KEBIJAKAN PERKREDITAN (CREDIT POLICY)
Bank telah merevisi Pedoman Pelaksanaan 
Kredit dan Kebijakan Perkreditan Bank 
Mandiri pada tahun 2005 dengan perubahan 
sebagai berikut:

- Proses Persetujuan kredit
 Persetujuan kredit tetap menggunakan 

prinsip four-eye principle. Namun, 
sebelumnya, Nota Analisa Kredit diedarkan 
dari Unit Bisnis kepada Unit Manajemen 
Risiko, dan sejak Juni 2005, usulan kredit 
dibahas, dan disetujui atau ditolak melalui 
Rapat Komite Kredit yang terdiri dari Unit 
Bisnis dan Unit Manajemen Risiko.

- Pemegang kewenangan 
Memutus kredit

 Wewenang pemutusan kredit yang 
sebelumnya melekat pada jabatan, mulai 
Juni 2005 ditetapkan atas dasar individu 
(atas nama) berdasarkan kompetensi, 
integritas dan kemampuan.

bANk MANDiri rAtiNg systeM (bMrs) uNtuk corPorAte & lArge coMMerciAl

BANK MANdIRI RATING RISIKo dEfINISI

AAA

Risiko Rendah

World Class
AA Sangat Baik
A Baik
BBB Rata-rata
BB Dibawah rata-rata
B Risiko Sedang Discernable Risk
C

Risiko Tinggi

Substansial Risk
D Risiko Tinggi
E Default
F
G

- kolektibilitas kredit 
Bank Mandiri telah menerapkan Peraturan 
Bank Indonesia mengenai kolektibilitas 
kredit (PBI 7/2/2005) dengan menerapkan 
konsep one entity dan one project dalam 
penentuan tingkat kolektibilitas kredit.

- Portfolio guideline
 Bank Mandiri telah menambahkan materi 

mengenai Portfolio Guideline dalam 
Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK). Portfolio 
Guideline merupakan klasifikasi sektor 
ekonomi yang berdasarkan tingkat risiko 
dan imbal hasil masing-masing. Portfolio 
Guideline dapat digunakan sebagai acuan 
untuk mendukung proses analisa dan 
persetujuan kredit.

Analisa kredit di Bank Mandiri dilakukan 
dengan mengimplementasikan prinsip 5 C 
yaitu Character (Karakter), Capital (Modal), 
Collateral (Jaminan), Capacity (Kapasitas), 
dan Condition of the Economy (Kondisi 
Ekonomi). Selain itu, analisa kredit juga 

mempertimbangkan aspek legal, pemasaran, 
teknis, sosial-ekonomi, lingkungan dan risiko.

SISTEM SCORING DAN RATING
Pengukuran risiko kredit nasabah Bank 
Mandiri dilakukan dengan menggunakan 
sistem yang didalamnya memuat beberapa 
parameter yaitu sistem scoring dan rating. 
Untuk debitur korporasi dan komersial 
digunakan Bank Mandiri Rating System (BMRS) 
untuk mengukur tingkat risiko kredit tiap 
debitur. Berdasarkan tingkat risikonya, 
debitur akan digolongkan ke dalam 11 
golongan (rating) yaitu AAA sampai dengan G. 
Permohonan kredit bagi nasabah baru hanya 
dapat diberikan pada calon debitur golongan 
BB ke atas. Proses yang sama dilakukan juga 
untuk debitur UKM/Small Medium Enterprise 
melalui sistem SME Scoring System (SMESS). 
Melalui BMRS dapat diketahui kemungkinan 
nasabah mengalami default (Probability of 
Default), besarnya kerugian pada saat nasabah 
default (Loss Given Default) sehingga dapat 
diukur tingkat kerugian rata-rata (Expected 
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Loss). Ketiga parameter ini berguna untuk 
pemberian tingkat suku bunga sesuai risiko 
(Risk Based Pricing) dan analisa profitabilitas 
nasabah (Customer Profitability Analysis).

Loan Origination System (LOS) yang berbasis 
web, digunakan untuk memproses 
permohonan kredit segmen Large Commercial 
dan Small Medium Enterprise (SME) untuk 
keseragaman proses dan mempersingkat 
proses. Melalui LOS, status suatu 
permohonan kredit dapat dipantau sehingga 
dapat meningkatkan tingkat efisiensi. Selain 
itu, database permohonan kredit menjadi 
lebih akurat dan terhindar dari kemungkinan 
double entry karena telah terintegrasi di dalam 
suatu sistem.

Penerapan Sistem Scoring untuk kredit 
segmen konsumer memungkinkan Bank 
melakukan proses analisa kredit secara cepat 
dalam jumlah besar dengan tingkat Non 
Performing Loan yang relatif rendah.

risk based Pricing
Struktur suku bunga Bank Mandiri 
menggunakan sistem tingkat suku bunga 
berdasarkan risiko (risk based pricing) dengan 

memanfaatkan sistem rating. Pada dasarnya 
tingkat suku bunga terdiri dari komponen 
Cost of Funds, Overhead Costs, Cost of Allocated 
Capital dan Risk Premium. Tingkat Cost of Funds 
tergantung dari biaya dari seluruh Interest 
Bearing Liabilities. Sedangkan tingkat Overhead 
Cost dibedakan antara aktivitas pengumpulan 
dana (funding) dan pemberian kredit (lending). 
Tingkat Cost of Allocated Capital mencerminkan 
tingkat imbal hasil yang diharapkan dari 
modal yang dialokasikan untuk meng-
cover unexpected loss. Adapun Risk Premium 
tergantung dari penggolongan debitur atau 
segmen kredit berdasarkan tingkat risiko 
masing-masing. 

Untuk memantau pemberian suku bunga 
kepada debitur dilakukan komparasi antara 
Required Yield dan Portfolio Rate. Required 
Yield adalah tingkat imbal hasil minimum 
yang diinginkan Bank sedangkan Portfolio 
Rate adalah rata-rata tertimbang dari realisasi 
tingkat suku bunga nasabah. 

risiko Portfolio-Analisa dan Guideline
Pengelolaan risiko Portfolio dilakukan untuk 
menghindari konsentrasi risiko yang terlalu 
tinggi pada suatu industri, wilayah, segmen 
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kredit atau sektor ekonomi tertentu. Tiap 
sektor dianalisa dengan tiga indikator yaitu 
leading indicator, coincidence indicator dan 
lagging indicator untuk menentukan tingkat 
risiko dan return masing-masing sektor. 
Analisa ini sebagai alat atau pedoman 
yang dapat digunakan unit bisnis dalam 
merencanakan ekspansinya.

Melalui Portfolio Guideline, sektor ekonomi 
digolongkan dalam tiga kategori yaitu Hijau 
(untuk sektor ekonomi yang mempunyai 
tingkat imbal hasil yang tinggi sedangkan 
tingkat risikonya rendah), Kuning (untuk 
sektor ekonomi yang mempunyai tingkat 
imbal hasil dan tingkat risiko rata-rata), 
Orange (untuk sektor ekonomi yang memiliki 
tingkat imbal hasil rendah sedangkan tingkat 
risikonya tinggi). Dengan adanya Portfolio 
Guideline diharapkan alokasi pada sektor yang 
prospektif dapat ditingkatkan sementara 
alokasi pada sektor yang kurang prospektif 
dapat dikendalikan pertumbuhannya.

Bank Mandiri telah mempunyai kebijakan 
berkenaan dengan batas pemberian kredit 
yaitu:
 1.  Total eksposur pada sub sektor ekonomi 

terbesar tidak boleh melebihi 20% dari 
keseluruhan portfolio.

 2.  Limit kepada nasabah secara individual 
terbesar tidak boleh melebihi 5% dari 
keseluruhan portfolio dan harus lebih 
kecil dari ketentuan Batas Maksimum 
Pemberian Kredit (BMPK).

 3.  Bank menetapkan in-house limit yang 

bANk MANDiri scorecArD systeM/scoriNg rAte uNtuk coNsuMer loANs

BANK MANdIRI ScoRING dEfINITIoN

Accept Credit Score > highest cut off score
Reject Credit Score < lowest cut off score
Grey Zone lowest cut off score < Credit Score < highest cut off score
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merupakan pencerminan level risiko 
dalam suatu penyediaan dana kepada 
debitur. Besarnya in-house limit tersebut 
dibedakan sebagai berikut:

  a.  In-house limit kepada pihak terkait 
adalah 10% dari Modal Bank.

  b.  In-house limit kepada 1 (satu) 
peminjam individual yang bukan 
merupakan pihak tidak terkait adalah 
15% dari Modal Bank.

  c.  In-house limit kepada 1 (satu) kelompok 
peminjam yang bukan merupakan 
pihak tidak terkait adalah 20% dari 
Modal Bank.

  d.  In-house limit kepada Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) untuk tujuan 
pembangunan dan mempengaruhi 
hajat hidup orang banyak 25% dari 
Modal Bank.

Secara rutin dibuat analisa portfolio (Laporan 
Portfolio Bulanan, Semesteran dan Tahunan) 
yang membahas kinerja portfolio di masa lalu, 
periode berjalan dan periode mendatang. 
Sebagai early warning tools, telah digunakan 
analisa stress testing untuk menganalisa 
pengaruh dari perubahan kondisi ekonomi 
seperti kenaikan harga bahan bakar minyak 
(BBM) atau tarif dasar listrik (TDL) maupun 
perubahan kurs terhadap kualitas portfolio 
Bank Mandiri.

Analisa portfolio merupakan masukan bagi 
Risk & Capital Committee dalam menetapkan 
strategi bank untuk ekspansi kredit, sehingga 
ekspansi yang dilakukan akan lebih terarah 
pada sektor-sektor tertentu untuk mencapai 
tingkat portfolio yang optimal.

riSiko operaSional
Risiko operasional melekat pada aktivitas 
perbankan yang dijalankan setiap hari. 
Konsentrasi Operational Risk Management 
(ORM) adalah memitigasi risiko dengan 
tingkat kerugian yang tinggi. Dengan 
demikian, proses pengelolaan risiko 
operasional yang dilakukan bergantung pada 
proses yang transparan dan sistematik untuk 
mengidentifikasi, menilai, memonitor dan 
memitigasi penyebab dari risiko operasional.
Implementasi dari ORM Tools di tingkat unit 
bisnis dilakukan melalui beberapa phase 
diawali dengan Risk Self Assessment dan 
Loss Event Database. Portfolio & Operational 

Risk Group secara spesifik bertugas untuk 
mengembangkan dan mengimplementasikan 
ORM Tools. Usaha memitigasi risiko 
operasional dilakukan setelah risiko 
operasional diidentifikasi dan diprioritisasi 
oleh setiap unit. ORM Tools yang mendukung 
unit bisnis termasuk:

• risk self Assessment: suatu proses 
terstruktur bagi manajemen dalam 
mengidentifikasi dan menilai risiko 
untuk menyusun langkah mitigasi untuk 
risiko yang dikategorikan sebagai tidak 
dapat diterima. Risiko dinilai dengan 
menggunakan bantuan fasilitator (dalam 
hal ini adalah ORM staff). Telah dilakukan 
uji coba metoda RSA pada beberapa kantor 
cabang dan Bills Processing Centers. Kami 
telah melakukan adaptasi metoda ini untuk 
pembuatan Operational Risk Profile.

• loss event Database (leD): merupakan 
database kerugian operasional yang berisi 
informasi mengenai tingkat kerugian dan 
penyebabnya. Setiap unit kerja diwajibkan 
untuk melaporkan kerugiannya pada 
database ini. Data kerugian internal ini 
digunakan untuk analisa risiko operasional 
dan merupakan salah satu qualifying 
criteria untuk perhitungan regulatory capital 
risiko operasional dengan metoda Advance 
Measurement Approach (AMA) sesuai Basel II. 
Pada tahun 2005 telah dilakukan uji coba 
LED di tiga Group di Kantor Pusat dan 
kantor cabang di Kanwil IV Jakarta. Mulai 
tahun 2006, LED akan diimplementasikan 
pada hampir seluruh cabang.

• operational risk Profile: untuk 
mematuhi ketentuan Bank Indonesia, 
mulai Maret 2005 telah dikembangkan 
dan diimplementasikan Operational Risk 
Profile Bank Mandiri. Melalui profil risiko 
ini dapat dilihat tipe risiko dan efektifitas 
sistem pengendalian dari tiap unit bisnis 
untuk kemudian diidentifikasi tingkat 
risiko komposit (low, moderate atau 
high) berdasarkan dua faktor tersebut. 
Laporan profil risiko dimutakhirkan 
setiap triwulan dan dilaporkan ke Direksi 
dan Bank Indonesia. Laporan profil 
risiko digunakan untuk mengelola risiko 
operasional di level Group ke bawah dan 
dapat menginformasikan proses aktivitas 

bisnis. Penyusunan Operational Risk Profile 
divalidasi dan diverifikasi oleh Internal 
Audit Group sebelum disampaikan ke Risk & 
Capital Committee. 

• operational risk information system: 
untuk mengelola risiko operasional 
secara efektif, dikembangkan Mandiri 
Operational Risk Information System 
(MORIS). Sistem informasi ini membantu 
dalam mengumpulkan, menganalisa dan 
melacak risiko operasional dan mitigasinya. 
Implementasi dari sistem ini akan 
dihubungkan dengan implementasi Loss 
Event Database. Di masa mendatang, sistem 
informasi ini dapat dengan mudah diakses 
oleh Direksi dan diharapkan menjadi sumber 
informasi yang lengkap dan penting guna 
mendukung proses pengambilan keputusan 
yang strategis.

• regulatory capital: dalam rangka 
mengantisipasi ketentuan Bank Indonesia, 
telah dilakukan simulasi perhitungan 
modal untuk risiko operasional (operational 
risk capital charge) dengan menggunakan 
pendekatan Basic Indicator. Seiring dengan 
usaha pemenuhan qualifying criteria Basel 
II, metoda perhitungan akan dipertajam 
dengan menggunakan pendekatan 
Standardized dan Advanced Measurement. 

Untuk mempertajam metodologi pengelolaan
risiko khususnya efektifitas sistem 
pengendalian internal, kerjasama yang erat 
akan dilaksanakan dengan Group Internal 
Audit. Internal audit adalah unit independen 
dalam proses pengelolaan risiko operasional 
dan fungsi risk taking. Peranan Internal Audit
adalah melakukan verifikasi serta validasi
terhadap keseluruhan upaya pengelolaan
risiko. 

Tujuan akhir adalah mengurangi kerugian
operasional dan meningkatkan operasi dan
reputasi Bank Mandiri, seiring dengan
penguatan tingkat efektivitas ORM di tiap
unit. Pencadangan regulatory capital akan
menyiapkan Bank terhadap kerugian yang
tidak diharapkan (unexpected losses)
dan senantiasa menjaga kelangsungan
operasional yang going concern.
 



manaJemen riS iko90

totAl cAPitAl At risk berDAsArkAN oPerAsioNAl

SEGMENTASI MARKET RISK cREdIT RISK oP. RISK ToTAL

2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005
Corporate Banking 5,407.75 4,150.06 49.97 100.99 5,457.71 4,251.05
Commercial Banking 3,477.47 3,581.86 50.41 101.89 3,527.88 3,683.75
Consumer Banking 1,274.68 1,600.41 27.51 55.61 1,302.19 1,656.02
Micro Banking 240.47 33.36 273.83
Treasury & International Banking 2,931.67 3,010.52 124.98 131.10 25.75 52.04 3,082.40 3,193.67
Small Business 966.17 923.98 33.01 33.36 999.19 957.35
Credit Recovery 2,099.62 3,461.19 10.63 21.48 2,110.25 3,482.66

2,931.67 3,010.52 13,350.67 14,089.07 197.28 398.74 16,479.62 17,498.33

totAl cAPitAl At risk berDAsArkAN JeNis risiko

Per 
31 Des 2004

Per 
31 Des 2005

totAl cAPitAl At risk berDAsArkAN oPerAsioNAl

Per 
31 Des 2004

Per 
31 Des 2005

kredit

pasar

operasional

bisnis

45.04% 

11.6%

2.21% 

41.14%

43.75%

11.56%

2.18%

42.51%

corporate banking 

commercial banking

consumer banking

micro banking 

treasury & int. banking

Small business

credit recovery

40.51% 

26.05%

9.55% 

0.00% 

0.94%

7.24%

15.73%

29.42%

25.42%

11.36%

1.71%

0.93%

6.56%

24.57%

capital at riSk
Pengelolaan risiko terintegrasi dengan 
pengelolaan modal dan strategi bank. Hal ini 
untuk memastikan bahwa risiko dan tingkat 
imbal hasil bagi pemegang saham terkendali 
dan konsisten pada tingkat risiko yang 
diinginkan (risk appetite).

Pengelolaan risiko terintegrasi didukung oleh 
tingkat Capital at Risk (CaR), scenario analysis 
dan stress testing. CaR digunakan sebagai 
ukuran risiko sehingga dapat dilakukan 

komparasi antara aktivitas bisnis dan risiko 
yang berbeda. Hal ini menjadi dasar dari 
proses pengelolaan modal berbasis risiko 
dan pengukuran biaya modal (cost of capital) 
yang akan dikenakan kepada tiap unit bisnis. 
Tingkat CaR mengindikasikan, dari segi modal, 
kecenderungan peningkatan risiko dan tingkat 
imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko.
Bank mengalokasikan ekuitas untuk 
mengcover risiko utama yang melekat pada 
kegiatan perbankan (yaitu risiko kredit, risiko 
pasar dan risiko operasional) dalam upaya 

mempunyai tingkat penyangga modal yang 
cukup dalam rangka ekspansi bisnis dan 
pertumbuhan non organik.
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Jaringan distribusi

Passion for Access “Strategi yang dilaksanakan 
oleh Direktorat Distribution Network di tahun 2005 telah 
berdampak positif pada pertumbuhan volume bisnis dan usaha 
Bank Mandiri, dengan menitikberatkan pada service delivery, cost 
efficiency dan sales effectiveness.” — ZulkiFli Zaini Direktur
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Strategi yang dilaksanakan oleh Direktorat 

Distribution Network di tahun 2005 telah 

berdampak positif pada pertumbuhan volume 

bisnis dan usaha Bank Mandiri, dengan 

menitikberatkan pada service delivery, cost 

efficiency dan sales effectiveness.

Jaringan kantor dalam negeri
Pengembangan jaringan kantor Bank Mandiri 

telah dilakukan dengan pertimbangan-

pertimbangan yang matang. Jaringan kantor 

harus dapat mendukung pertumbuhan retail 

funding dan meningkatkan coverage area di 

wilayah dengan representasi cabang Bank 

Mandiri yang masih rendah. Bank Mandiri 

melanjutkan kebijakan relokasi cabang dalam 

rangka mengoptimalkan jaringan cabang dan 

menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan 

sekitarnya. Pengembangan jaringan cabang 

bertujuan untuk memudahkan proses 

pelayanan dan memfokuskan kembali 

staf frontliner pada penjualan produk dan 

jasa perbankan.

Pada tahun 2005, dilaksanakan pembukaan 

120 outlet di seluruh Indonesia (termasuk 

satu Kiosk Banking/Self Service Branch) serta 

relokasi 30 outlet. Sebagian besar outlet 

tersebut berada di Jakarta dan sekitarnya, 

dan 25% lainnya di Pulau Jawa selain Jakarta. 

Jaringan kantor cabang Bank Mandiri sebesar 

909 cabang tersebut mengalami peningkatan 

sebesar 15% dari tahun sebelumnya. Jumlah 

tersebut terdiri dari 127 kantor cabang, 447 

kantor cabang pembantu dan 335 kantor kas. 

Bank Mandiri juga menambah tiga payment 

point dan satu unit kas mobil sehingga 

payment point dan kas mobil per 31 Desember 

2005 menjadi masing-masing 228 dan 83 unit.

Priority Banking menjadi unit yang semakin 

penting karena telah memberikan kontribusi 

sebesar 31,8% dari seluruh total funding, 

oleh karenanya Bank Mandiri menambah 

tiga outlet di Jakarta sehingga total per 31 

Desember 2005 menjadi 25 outlet di seluruh 

Indonesia. Selain itu juga meningkatkan rasio 

Priority Banking Officer (PBO) menuju rasio 

standard best practice. Sebagai hasilnya, Bank 

Mandiri memperoleh peringkat atas untuk 

Customer Satisfaction Priority Banking dari 

Majalah SWA.

Untuk area di luar Jakarta, aplikasi consumer 

loan ditangani oleh Consumer Loan Processing 

Outlets (CLPO), yang memiliki kewenangan 

menerima dan memproses aplikasi kredit 

serta Consumer Loan Processing Centers 

(CLPC), yang memiliki wewenang untuk 

memberi persetujuan kredit. Tahun 2005, 

Bank Mandiri meningkatkan dua CLPO, di 

Pekanbaru dan Denpasar, menjadi CLPC, dan 

mengimplementasikan lima CLPO di Bogor, 

Bengkulu, Bontang, Kendari dan Timika. 

Dengan demikian Bank Mandiri saat ini 

mampu mengelola consumer loan melalui 10 

CLPC dan 40 CLPO di seluruh Indonesia. 

Selain itu Bank Mandiri meresmikan 

pembukaan Jakarta City Credit Operations 

di Kelapa Gading sebagai unit processing 

Commercial Banking Center untuk mempercepat 

proses pencairan kredit commercial dan 

small business.

 

operationS
Selain menambah jumlah jaringan, di tahun 

2005 Bank Mandiri juga telah melaksanakan 

beberapa inisiatif untuk meningkatkan 

pelayanan kepada pelanggan di setiap segmen 

usaha (Corporate, Commercial, Small Business 

dan Consumer) dan meningkatkan efisiensi.

Dalam meningkatkan peran cabang 

sebagai point of sales and service telah 

diimplementasikan Project Breakthrough 

yaitu memperbaharui model sales & service 

serta format jaringan cabang untuk lebih 

optimal dan meningkatkan service delivery. 

Model tersebut telah meningkatkan service 

delivery diantaranya dengan menurunnya 

waktu antrian di counter sebesar 33%, 

meningkatnya selling time Customer Service 

Officers lebih dari tiga kali dari 11% menjadi 

36%. Kami telah memperbaiki Customer 

Service Queuing Time dan memperbaiki tingkat 

kepuasan nasabah secara keseluruhan.

Bank Mandiri mencatat peningkatan 

dalam hal kepuasan pelayanan nasabah. 

Pembentukan Sales Culture berjalan lebih 

cepat melalui sales & referral process oleh 

seluruh frontliner di cabang. Dalam rangka 

meningkatkan service excellence di seluruh 

cabang, dilaksanakan beberapa program 

yaitu Recognition Program dan training kepala 

cabang/frontliner.

Hasil dari seluruh upaya tersebut, melalui 

program mystery shopping yang dilakukan 

oleh Market Research Indonesia (MRI) sangat 

membanggakan. Service Index Bank Mandiri 

meningkat sebesar 21,1% di tahun 2005 

menjadi 81,3, menduduki ranking 3 untuk 

kategori Bank Service Excellence Monitor yang 

dilakukan melalui Survey MRI, meningkat dari 

ranking 11 di tahun 2004.

Pada tahun 2005, Bank Mandiri melakukan 

sentralisasi proses transaksi impor dari tujuh 

Bills Processing Center (BPC) di luar Jawa ke 

BPC Jakarta yang berhasil mengurangi Biaya 

Umum dan Administrasi (BUA) sebesar Rp.1,72 

miliar dan mengurangi 26 personil untuk 

dialokasikan ke cabang/business unit lainnya.

Bank Mandiri juga mengimplementasikan 

sentralisasi credit note host di 97 

cabang koordinator kliring untuk 

meningkatkan akurasi data kliring, serta 

mengimplementasikan Sentralisasi Kliring 

National (SKN) di Jakarta dan Jawa Barat. 

Dengan demikian waktu layanan credit 

note nasabah di seluruh Indonesia dapat 

ditingkatkan dari semula sampai dengan 

pukul 13.30 WIB menjadi pukul 14.00 WIB 

setiap harinya.

Untuk transaksi outgoing remittance, 

Straight Through Processing (STP) Bank Mandiri 

telah berhasil memberikan pelayanan yang 

lebih cepat dan lebih akurat sehingga 

memperoleh Quality Recognition Award dari 

bank – bank koresponden yaitu Citibank 

dan JPMorganChase sebagai bank dengan 

pelayanan STP terbaik sejak tahun 2000.

Dengan memperkuat internal control dalam 
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mengendalikan operasional dan risiko 

finansial, Bank Mandiri mampu menjaga 

maximum rate of error in treasury settlement dan 

rate of error in outgoing RTGS (Real Time Gross 

Settlement). Melalui sentralisasi prosesing bank 

garansi khusus debitur segmen korporasi, 

Bank Mandiri berusaha untuk meningkatkan 

kontrol dan menurunkan risiko operasional 

serta mengarahkan cabang untuk lebih fokus 

pada sales and services.

Otomasi Sistem Informasi Debitur (SID) untuk 

transaksi cash loan telah diimplementasikan, 

sementara untuk transaksi non cash 

loan masih dalam proses fields mapping 

dalam rangka meningkatkan kualitas dan 

mempercepat jangka waktu penyampaian 

laporan kepada BI.

SaSaran 

Bank Mandiri mengembangkan dan menata 

ulang jaringan cabang melalui proses 

Branch Reconfiguration & Reclassification 

untuk meningkatkan kemudahan akses 

melalui jaringan yang luas dan menawarkan 

produk yang bervariasi. Pengukuran kinerja 

diantaranya dengan Branch Profitability 

Analysis akan mendukung ketepatan produk 

yang dipasarkan dan diharapkan mencapai 

cost effectiveness yang lebih baik melalui 

staff redeployment dalam rangka optimalisasi 

kinerja jaringan kantor.

Melanjutkan program Project Breakthrough 

II dalam rangka memfokuskan peningkatan 

selling time dan konsistensi service delivery, 

selain itu tetap meningkatkan service 

excellence melalui training dalam rangka 

mendukung penerapan sales culture pada 

staf frontliner.
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human capital

Passion for Competency “Bank Mandiri 
telah mengawali proses transformasi jangka panjang dalam 
rangka mencapai aspirasi untuk menjadi Dominant Multi-
Specialist Bank. Salah satu tujuan dan kunci yang memungkinkan 
pencapaian aspirasi tersebut adalah pengembangan organisasi 
berbasis kinerja dan budaya yang memacu kinerja sales dan 
service.” — SaSmita Direktur
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Bank Mandiri telah mengawali proses 
transformasi jangka panjang dalam rangka 
mencapai aspirasi untuk menjadi Dominant 
Multi-Specialist Bank. Salah satu tujuan dan 
kunci yang memungkinkan pencapaian 
aspirasi tersebut adalah pengembangan 
organisasi berbasis kinerja dan budaya yang 
memacu kinerja sales dan service. Sebagai 
upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Bank 
Mandiri menempuh beberapa langkah di 
tahun 2005. 

Tujuan jangka panjang yang hendak dicapai 
adalah melaksanakan revitalisasi budaya 
baru dan mendorong penerapan Standar 
Etika yang tinggi. Bank Mandiri juga telah 
menyusun program pengembangan karir 
berbasis kinerja dan merumuskan sistem 
insentif guna mendukung penilaian kinerja 
termasuk kinerja penjualan secara spesifik. 

budaYa peruSahaan 
Sustainable growth Bank Mandiri dalam 
jangka panjang akan sangat ditentukan oleh 
keberhasilan dalam melaksanakan internalisasi 
nilai-nilai perusahaan. Nilai-nilai perusahaan 
diharapkan akan menjadi pedoman tingkah 
laku atau panduan bagi seluruh insan Bank 
Mandiri dalam berfikir, berkata dan bertindak 
dalam kegiatan sehari-hari.

Pada tahun 2005, Bank Mandiri telah 
merevitalisasi dan merumuskan budaya 
kerja yang baru yang mencakup nilai-nilai: 
Kepercayaan (Trust), Integritas (Integrity), 
Profesionalisme (Professionalism), Fokus Pada 
Pelanggan (Customer Focus) dan Kesempurnaan 
(Excellence) yang bermuara pada 10 
perilaku utama.

Sosialisasi dari nilai-nilai baru ke seluruh 
jajaran insan Bank Mandiri sangat tergantung 
pada proses penyampaian yang diawali 
dengan seleksi 240 orang Change Agent 
Champion yang diikutsertakan dalam program 
Train the Trainer sebagai fasilitator. Selain itu, 
in house training juga disediakan bagi 1.200 
orang Change Agent yang diharapkan dapat 
mensosialisasikan dan menginternalisasikan 
budaya kerja baru kepada rekan kerjanya.

Sosialisasi dan diskusi budaya kerja baru 
Bank Mandiri dilaksanakan ke seluruh Kantor 
Wilayah secara bertahap melalui roadshow 
yang dihadiri jajaran Top Management Bank 
Mandiri untuk mengetahui implikasi dan 
dampak penerapan budaya kerja yang baru. 
Di samping itu, juga dilakukan program 
komunikasi budaya kerja baru Bank Mandiri 
kepada seluruh pegawai melalui media: video, 
poster, jingle dan pembuatan buku saku 
pegawai

Bank Mandiri juga melakukan program 
monitoring terhadap seluruh Change Agent 
atas kegiatan yang telah dilakukan dan 
untuk mengukur efektifitas dari internalisasi 
budaya kerja ini, maka dilakukan program 
survey budaya untuk mengukur kelemahan 
dan kekuatan internalisasi nilai-nilai budaya 
kerja Bank Mandiri. Rencana tiga tahap 
ini diharapkan selesai pada akhir tahun 
2006. Sesuai dengan judul tahapan Phase 3, 
bagaimanapun juga mengubah budaya 
perusahaan akan membutuhkan proses 
evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan. 

pengembangan karir
Bank Mandiri melanjutkan upaya transformasi 

melalui Sistem Pengembangan Karir Pegawai 
Berbasis Kinerja, Talent Management dan 
Program Leadership Development. Dengan 
berfokus pada pengembangan kompetensi, 
maka produktivitas akan meningkat dalam 
waktu singkat dan memperkuat ikatan antara 
senior management dan middle management di 
masa yang akan datang.

Bank Mandiri telah mengimplementasikan 
sistem Competency Profiling and Growth 
Model sebagai alat panduan unit kerja dalam 
merencanakan pengembangan kompetensi 
pegawai dan rotasi pegawai. Model ini 
juga menjelaskan proses promosi pegawai 
serta perencanaan perkembangan karir 
pegawai dengan jelas. Bank Mandiri saat ini 
mewajibkan dan memonitor seluruh Kepala 
Unit Kerja untuk memberikan Coaching 
dan Counseling kepada bawahannya secara 
periodik dengan memasukkan aktifitas 
tersebut ke dalam Key Performance Indicator 
(KPI) masing-masing Kepala Unit Kerja.

Bank Mandiri juga telah menyelesaikan proses 
identifikasi 175 pegawai dengan kinerja 
terbaik (excellence) dan potensial. Pegawai 
tersebut terpilih untuk mengikuti program 
akselerasi program talent management 
dibawah pembinaan Direksi, Group Head dan 
Regional Manager.

Bank Mandiri telah mengimplementasikan 
Performance Management System (PMS) 
meliputi siklus proses planning, tracking dan 
evaluation yang ketat dari setiap Kepala 
Unit Kerja kepada bawahannya. Melalui 
Performance Management System, pencapaian 
individu diharapkan berdampak langsung 

nop–des ‘05 Jan–Jul ‘06 Jul–des ‘06

phaSe 1
Pengembangan Desain
Program & Quick Wins

phaSe 2
Implementasi Program
Internalisasi & Monitoring

phaSe 3
Pelaksanaan Evaluasi &
Perumusan Program Perbaikan

• Merancang program implementasi Revitalisasi 

Budaya Bank Mandiri:

- Internalisasi

- Komunikasi

- Monitoring/evaluasi

• Mengembangkan desain program:

- Pelatihan

- Komunikasi

- Perangkat survey budaya

• Implementasi awal program:

- Pembekalan Change Agent & Fasilitator 

 Pelatihan (TTT)

- Merumuskan modeling behaviors

• Implementasi program internalisasi:

- Pembekalan Change Agent & Fasilitator Pelatihan

- Pelaksanaan sosialisasi budaya oleh para Change 

Agent/Fasilitator Pelatihan

• Pelaksanaan survei budaya Bank Mandiri  

(pra-revitalisasi budaya)

• Implementasi program komunikasi:

- Penyiapan perangkat komunikasi

- Implementasi proses komunikasi

• Implementasi program monitoring:

- Penyiapan perangkat monitoring

- Implementasi proses monitoring

• Penyempurnaan desain perangkat survei/evaluasi 

budaya Bank Mandiri

• Pelaksanaan survei budaya

• Analisis hasil dan pengembangan rekomendasi 

langkah-langkah tindak lanjut perbaikan
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PelAtihAN DAN PeNgeMbANgAN kAryAwAN

PRoGRAM 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Number % Number % Number % Number % Number % Number %

Inhouse—Internal 3.815 56,5 4.872 33,0 13.927 49,9 1.881 6,2 4.682 25,0 4.421 39,7
Inhouse—External 1.257 18,6 2.179 14,8 2.755 9,9 2.287 7,6 3.779 20,2 1.720 15,4
Socialization 464 6,9 5.090 34,5 8.616 30,9 6.507 21,6 3.889 20,8 3.616 32,5
Public Class 1.220 18,1 2.619 17,7 1.684 6,0 2.408 8,0 2.103 11,2 866 7,8
E-mas Training 0 0,0 0 0,0 919 3,3 17.062 56,6 3.651 19,5 34 0,3
Special Project 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 613 3,3 482 4,3
sub total 6.756 100.0 14.760 100,0 27.901 100,0 30.145 100,0 18.717 100,0 11.139 100,0

oTHERS

E-Learning 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 37.127 86,3 119.553 99,0
ODP 0 0,0 43 100,0 48 100,0 206 35,6 417 5,3 450 0,3
Master Degree 0 0,0 0 0,0 0 0,0 22 6,6 41 0,5 6 0,0
Doctorate Program 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 2 0,0 2 0,0
SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0 192 57,5 613 7,8 1.065 0,7
sub total 0 0,0 43 100,0 48 100,0 334 100,0 7.827 100,0 148.888 100,0

Total 6.756 14.803 27.949 30.479 26.544 160.027

koMPosisi PegAwAi MeNurut level JAbAtAN Per DirektorAt 

2005
7.291 pegawai

2004
10.793 pegawai

2003
14.969 pegawai

2002
14.437 pegawai

manager

officer

clerk

non clerk

12,8% 

16,9%

63,3% 

7,0%

3,7%

28,7%

66,2%

1,4%

manager

officer

clerk

non clerk

8,8% 

33,5%

57,5% 

0,2%

16,3%

37,9%

43,2%

2,6%

koMPosisi PegAwAi berDAsArkAN lAMANyA ProgrAM trAiNiNg

2005
21.261 pegawai

2004
19.764 pegawai

2003
18.426 pegawai

2002
13.255 pegawai

28,6% 

47,6%

4,2% 

14,9%

3,3%

1,4%

18,8%

52,5%

22,3%

4,8%

0,7%

1,0%

kurang dari satu hari

1–4 hari

5–9 hari

10–14 hari

15–19 hari

>= 20 hari

45,4% 

32,5%

17,0% 

2,8%

1,0%

1,4%

65,7%

21,6%

10,5%

1,5%

0,3%

0,4%

kurang dari satu hari

1–4 hari

5–9 hari

10–14 hari

15–19 hari

>= 20 hari
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pada pencapaian target kinerja bank dan 
merupakan input utama dalam penentuan 
komponen pay for performance. Prinsip pay 
for performance merupakan penerapan sistem 
kompensasi dan benefit yang fleksibel 
dan dapat disesuaikan bagi pegawai yang 
berkinerja di atas rata-rata dan berpotensi 
tinggi.

Tujuan akhir Bank Mandiri adalah 
meningkatkan kemampuan dan motivasi 
pegawai dalam memberikan kontribusi 
terhadap pengembangan Bank, dengan cara 
menciptakan jenjang karier yang jelas dan 
fokus terhadap pengembangan kompetensi 
yang akan diperkuat melalui performance 
evaluations yang transparan dan terkait 
dengan sistem kompensasi.

SiStem inSentiF
Bank Mandiri secara selektif telah 
menerapkan sistem insentif dalam upaya 
meningkatkan penjualan dari produk dan 
layanan perbankan. Selain di diterapkan pada 
beberapa unit kerja yang berkaitan dengan 
penjualan, sistem insentif ini juga diterapkan 
pada beberapa unit kerja yang sesuai.

Bank Mandiri telah mengembangkan paket 
kompensasi yang lebih baik bagi pegawai 
yang bertugas di program Weekend Banking, 
menawarkan insentif penjualan kepada 
pegawai dan pihak ketiga berkaitan dengan 
promosi Tabungan Mandiri dan penjualan 
produk/layanan kredit. Insentif juga diberikan 
kepada AXA Mandiri maupun pihak ketiga 
dalam penjualan produk Bancassurance. 
Melalui penjualan Mandiri Visa pegawai 
juga dimungkinkan untuk berpartisipasi 

dalam Program Staff Get Member. Insentif 
ini selain diberikan kepada unit kerja yang 
terkait dengan penjualan produk dan 
jasa, juga diberikan kepada Credit Recovery 
Unit atas hasil penagihan kredit macet 
ekstrakomptabel.

kompoSiSi pegaWai 
Dari sisi jumlah pegawai, berdasarkan data 
per 31 Desember 2005, Bank Mandiri memiliki 
pegawai sebanyak 21.192 orang, dimana 10 
(sepuluh) diantaranya adalah Manajemen 
Senior yaitu Direksi/ SEVP/ Koordinator. 
Jumlah pegawai pada tahun 2005 ini 
mengalami peningkatan sebanyak 1.499 
orang sejalan dengan kebijakan Bank Mandiri 
dalam ekspansi jaringan distribusi dan upaya 
mempertahankan tingkat pelayanan serta 
adanya pengembangan kesempatan bisnis.

koMPosisi PegAwAi MeNurut level JAbAtAN Per DirektorAt (per 31 desember 2005)

LEvEL dIREKToRAT

coRP coMM coNS MIcRo TRS & 
INTL dNw HR & 

coMP
RISK 
MGT

fIN & 
STRG IT AUdIT & 

oTHERS

Direksi & SEVP 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 2
Group Head 3 2 4 2 5 6 4 5 3 4 3
Deputy Group Head 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Department Head 17 5 22 6 18 64 22 24 11 10 9
Senior Officer 13 47 7 15 36 161 37 31 2 15 46
Officer 108 461 375 652 359 3,979 379 216 73 60 184
Clerk 47 155 363 103 170 11,558 87 70 114 218 70
Non Clerk 6 5 4 1 17 626 17 7 4 8 25
total 195 676 776 780 606 16,395 547 354 207 316 339

koMPosisi PegAwAi MeNurut JeNJANg PeNDiDikAN (per 31 desember 2005)

37% 

18%

43% 

3%

43%

15%

39%

3%

51% 

15%

32% 

2%

54%

14%

30%

2%

2005
21.192 

pegawai

2002
17.735 

pegawai

2004
19.693 

pegawai

2001
17.204 

pegawai

2003
18.397 

pegawai

2000
18.016 
pegawai

48%

15%

35%

2%

58% 

13%

27% 

2%

universitas*  Sarjana muda/diploma  Smu   Smp/Sd

* Sarjana (S1, S2, S3)
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teknologi informasi

Passion for Effectiveness “Peningkatan 
efisiensi serta pengembangan produk dan layanan baru; guna 
mencapai keunggulan bisnis, merupakan strategi bank saat ini 
dalam pertengahan periode IT Strategic Plan; yang fokus pada 
kelanjutan pengembangan dan implementasi sistem bisnis, 
infrastruktur dan menyediakan landasan untuk mengembangkan 
knowledge workers.” — andreaS e. SuSetYo cito
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Sejalan dengan visi IT Bank Mandiri 
‘Information on Demand, Technology on Tap’ 
proses transformasi IT memungkinkan Bank 
Mandiri untuk bergerak dari Integrated 
Transaction Processing and Data Focus ke 
Information Focus dan selanjutnya secara 
progresif menuju kearah Knowledge Focus. 
Setelah diimplementasikannya sistem IT 
yang signifikan melalui Program eMAS 
(Enterprise Mandiri Advanced System), 
perhatian organisasi IT Bank Mandiri saat 
ini beralih pada peningkatan efisiensi, 
pengembangan produk dan layanan baru 
serta pengembangan brain-ware. Untuk itu 
organisasi IT mengimplementasikan program 
pengembangan karir professional guna 
mempertahankan dan mendapatkan staff IT 
terbaik serta mengembangkannya menjadi 
knowledge worker yang berkualitas. 

Berdasarkan IT Strategic Plan 2004–2007, 
program IT untuk tahun 2005 terfokus pada:
• Pengembangan dan optimalisasi eMAS 

untuk menciptakan nilai bisnis yang 
kompetitif

• Customer Relationship Management dan 
Business Intelligence untuk pemahaman yang 
lebih baik mengenai nasabah dan bisnisnya; 

• Sistem yang terintegrasi dengan alur proses 
kerja untuk meningkatkan efisiensi

• Sistem Manajemen Risiko yang mengacu 
kepada Basel II untuk mengembangkan 
prinsip kehati-hatian bank dan

• Sistem pembayaran dengan kemampuan 
Host to Host untuk menciptakan layanan 
pembayaran yang terbaik.

Pengembangan layanan baru pada delivery 
channel dilaksanakan pada platform teknologi 
eMAS yang telah diimplementasikan. Sesuai 
dengan strategi untuk memberikan layanan 
yang terkemuka di electronic delivery channel 
dalam sistem Internet Banking dan Mobile 
Banking, kami menambahkan fasilitas untuk 
melakukan transfer antar bank (RTGS dan 
kliring). Keamanan data dan transaksi 
nasabah pada internet banking dijaga dengan 
tersedianya two-factor authentication yang 
lebih menjamin keabsahan transaksi. 
Fitur lainnya pada delivery channel adalah 
memperkaya kapabilitas pembelian dan 
pembayaran, bekerjasama dengan pihak 
ketiga yang mencakup utilities, telepon dan 
kartu kredit bank lain. Produk-produk baru 

yang diluncurkan sepanjang tahun 2005 
meliputi deposit, loan, dan kartu kredit 
diantaranya Tabungan TKI, Graduated Payment 
Mortgage Loan dan Platinum Credit Card, dan 
kemampuan sistem telah dilengkapi untuk 
mendukung kegiatan Customer Asset Purchase.

Bank Mandiri terus mengembangkan 
customer points of contact melalui 
penambahan cabang, ATM, EFT/Point of Sales 
serta implementasi delivery channel baru 
dalam bentuk ATM non-cash.

Biaya transaksi Bank Mandiri terus menurun 
karena meningkatnya volume transaksi 
di electronic delivery channel sebesar 26% 
dibandingkan dengan peningkatan transaksi 
sebesar 8% di cabang pada periode yang 
sama di tahun lalu. Saat ini transaksi 
yang dilaksanakan pada electronic channel 
volumenya melampaui dua kali lebih banyak 
dari transaksi konvensional di cabang. Secara 
keseluruhan transaksi on-line yang diproses 
sistem Bank Mandiri juga meningkat sebesar 
28%, dari 25 juta transaksi di bulan Desember 
2004 menjadi 32 juta transaksi di bulan 
Desember 2005. 

Dengan implementasi Business Intelligence 
untuk Consumer Liabilities, kami meningkatkan 
kemampuan untuk lebih memahami 
nasabah, termasuk produk dan layanan 
yang diperlukan. Disamping itu, kami terus 
meningkatkan kemampuan dan realibility dari 
sistem informasi manajemen dengan terus 
membangun transaction data-marts pada 
enterprise datawarehouse kami. 

Implementasi Enterprise Resource Planning 
(ERP) yang sebelumnya hanya mencakup 
sistem e-Procurement, dilanjutkan dengan 
implementasi Human Capital Management 
System (HCMS) di tahun 2005 untuk 
mengintegrasikan dan mengelola sumber 
daya manusia Bank Mandiri secara efisien 
dan sistematis. 

Menuju ke Basel II Compliance, Bank Mandiri 
mengimplementasikan Standard and Internal 
Models untuk Market Risk, Probability of 
Default, Scoring/Rating untuk Credit Risk serta 
implementasi sistem Anti Money Laundering 
(AML) untuk Operational Risk. 

Strategi peningkatan kapabilitas kantor 
luar negeri, ditempuh antara lain melalui 
implementasi Program eMAS yang diadaptasi 
untuk memenuhi kebutuhan spesifik setiap 
kantor cabang luar negeri. Dengan hubbing 
operasional melalui Kantor Pusat, kami dapat 
meningkatkan pemanfaatan infrastruktur, 
aplikasi dan kompetensi. 

Inisiatif untuk mengintegrasikan data, image 
dan voice di dalam kerangka high availability 
network juga dapat meningkatkan efisiensi 
penggunaan band-width yang pada akhirnya 
menurunkan biaya komunikasi sebesar 15% 
dalam melayani kegiatan cabang dan ATM. 
 
Sertifikasi ISO 9001 untuk Data Center akan 
dipertahankan bersamaan dengan upaya 
untuk memperoleh sertifikasi di bidang IT 
lainnya termasuk IT security. 

Self Service Branch sudah siap 
diimplementasikan sehingga akan menambah 
ragam customer contact point dan akan 
menambah kenyamanan pada nasabah. Untuk 
memenuhi kebutuhan investasi keuangan 
nasabah pada segmen affluent, segera 
diimplementasikan system Wealth Management. 
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Di penghujung tahun 2004, seluruh dunia
dan masyarakat Indonesia pada umumnya,
dikejutkan dengan terjadinya bencana
Tsunami yang melanda beberapa Negara
termasuk Indonesia yaitu di propinsi
Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan
Nias, Sumatera Utara. Atas tragedi ini, Bank
Mandiri telah kehilangan beberapa orang
karyawan dan harus mengevakuasi serta
mengungsikan karyawan yang selamat dan
anggota keluarganya dari lokasi kejadian
Bank Mandiri sangat kehilangan dengan
adanya korban tersebut. Bencana alam ini
menjadi pusat perhatian dari seluruh dunia,
bantuan serta sukarelawan berdatangan
untuk mencari dan menyelamatkan korban,
selain itu bantuan juga diberikan guna
merehabilitasi lingkungan yang hancur.

Bank Mandiri memobilisasi tenaga karyawan
dan tenaga lainnya untuk memberikan
bantuan yang dibutuhkan dan dalam
minggu pertama kejadian, bekerja sama
dengan Kementerian BUMN, mengirimkan
bantuan berupa relawan, tenaga medis
dan sandang pangan sebagai kebutuhan
pokok dengan mencarter pesawat khusus
mengingat pada saat itu pesawat komersial
sulit diperoleh. Tugas para relawan Bank
Mandiri adalah membantu masyarakat yang
terkena bencana, khususnya yang berada
di lingkungan kantor Bank Mandiri dalam
membersihkan lokasi. Pesawat khusus
juga digunakan untuk membawa para
pengungsi yang sebagian besar terdiri
dari anggota keluarga serta kerabat
(neighbourhood) Bank Mandiri dari Banda
Aceh menuju Medan. 

Selain memberikan bantuan diatas, Bank
Mandiri berinisiatif membuka rekening

penampungan bagi seluruh mitra (nasabah,
karyawan maupun umum) yang peduli 
terhadap kejadian ini dan berhasil 
mengumpulkan dana sebesar Rp16 miliar. 
Dana tersebut digunakan untuk
menyediakan kebutuhan pokok dan
pembangunan Community Development di
Desa Neuheun, Kabupaten Aceh Besar bekerja 
sama dengan Yayasan Nurani Dunia, serta 
komitmen untuk membangun Paviliun Psiaktri 
di RS Cut Nyak Dien, Meulaboh, Kabupaten 
Aceh Barat bekerja sama dengan Universitas 
Gadjah Mada. Selain itu dana tersebut juga 
disalurkan untuk beasiswa kepada 1.450 
anak, bantuan peralatan sekolah dan renovasi 
sekolah di Aceh dan Nias.

Bank Mandiri juga memberikan bantuan
sebesar Rp13 miliar yang disalurkan melalui
instansi lainnya seperti PMI, Bank Indonesia,
Metro TV (Yayasan Sukma), BUMN Peduli,
Dana Kemanusiaan Kompas dan beberapa
LSM serta instansi pemerintah lainnya. 

Diluar program Peduli Bencana untuk Aceh,
Bank Mandiri juga aktif menjalankan
kegiatan sosial lainnya yang tercermin
dalam kegiatan ‘Mandiri Peduli’ sebagai
wujud kepedulian Bank Mandiri terhadap
lingkungan sekitarnya khususnya
kepada masyarakat yang benar-benar
membutuhkan. Kegiatan Mandiri Peduli
mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
• Mandiri Peduli Pendidikan
• Mandiri Peduli Olah Raga
• Mandiri Peduli Kesehatan
• Mandiri Peduli Lingkungan
• Mandiri Peduli Budaya
• Mandiri Peduli Usaha Kecil

tanggung jawab sosial

dana yang dikeluarkan selama Tahun 2005 Jumlah (rp)

Dana bank Mandiri:

Tsunami di Aceh dan Nias  13.034.000.000
Bencana Alam Lainnya  730.407.500
Sponsorship Untuk Kegiatan Olahraga  7.632.236.216
Total 	 21.396.643.716
Program Kemitraan dan bina lingkungan:

Program Bina Lingkungan bagi Mandiri Peduli  20.123.391.301

Program Kemitraan bagi Mandiri Peduli  7.786.306.373
Total 	 27.909.697.674

Rekening Mandiri Peduli:

Tsunami di Aceh dan Nias  16.009.040.899

Selama tahun 2005 Mandiri Peduli telah 
menyalurkan bantuan senilai Rp27,9 miliar.
 

ManDiRi PeDuli PenDiDiKan
BeA SISwA 
Memberikan beasiswa tingkat pendidikan dasar 
(SD,SLTP,SMU ) yang merupakan program 
lanjutan dari tahun 2003, untuk program 
tahun 2005 diberikan kepada 6.234 siswa di 
289 sekolah diseluruh Indonesia yang terdiri 
dari 129 sekolah program lama dan 160 
sekolah program baru, memberikan beasiswa 
pada mahasiswa ITB Program KPD Propinsi 
Banten (program lanjutan tahun 2004) 
dan penghargaan bagi 120 guru teladan se 
Indonesia bekerjasama dengan Departemen 
Pendidikan Nasional.

ILMU PeNGeTAhUAN
Memberikan pengajaran tentang Bank kepada 
pelajar dan mahasiswa dalam bentuk company 
visit ke Bank Mandiri Kantor Pusat maupun 
magang dan PKL serta memberikan bantuan 
biaya penelitian dalam pembuatan anggur dari 
buah pala kepada Fakultas Pertanian Universitas 
Kristen Indonesia Tomoho, Menado. 

SARANA DAN PRASARANA PeNDIDIKAN
Memberikan 160 Komputer di 160 sekolah 
penerima beasiswa program tahun 2005 untuk 
seluruh Indonesia serta pemberian bantuan 
komputer di perguruan tinggi, berbagai 
sekolah, dan Yayasan Terracotta Indonesia 
dalam upaya pemulihan korban Narkoba, 
memberikan perlengkapan Perpustakaan 
Umum di Kecamatan Baros-Sukabumi, 
pengadaan Buku Tulis anti narkoba yang 
dibagikan ke sekolah-sekolah penerima 
beasiswa, paket perlengkapan dan peralatan 
sekolah kepada Yayasan Al hilaal Pusat Ambon, 
Badan Pengembangan Pendidikan Nasional, 
dan beberapa sekolah di Palembang serta 
bantuan pendirian enam bengkel Pelatihan 
bagi penderita tunanetra bekerjasama dengan 
Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni).

ReNOVASI SeKOLAh-SeKOLAh  
YANG TeLAh RUSAK 
Selama tahun 2005, Bank Mandiri telah 
melakukan renovasi terhadap delapan 
bangunan Sekolah Dasar, masing-masing 
satu di Sukabumi dan Pontianak, serta enam 
di Kebumen. 



tanggung jawab sosial 101

ManDiRi PeDuli olah Raga 
Dalam tahun 2005 Bank Mandiri kembali 
memberikan bantuan kepada IKASI berupa 
pengadaan peralatan, persiapan Sea Games 
dan pembinaan altet, Gema Nusa 10K di 
Jakarta bekerjasama dengan Performax, serta 
turnamen sepak bola di Sulawesi dan BI 
Bridge Governor’s Cup bekerjasama dengan 
GAPSI dan Bank Indonesia.

ManDiRi PeDuli Kesehatan 
Mandiri peduli kesehatan pada umumnya 
diarahkan untuk mengurangi masalah 
kesehatan yang bersifat khusus dan dilakukan 
bekerjasama dengan penyelenggara pelayanan 
kesehatan yang telah ada serta yayasan-
yayasan yang bergerak di bidang kesehatan. 
Pemberian bantuan dana ditujukan untuk 
mendukung pelayanan kesehatan atau 
membeli peralatan kesehatan yang dapat 
digunakan oleh masyarakat untuk jangka 
waktu yang panjang.

Dalam tahun 2005, Mandiri Peduli Kesehatan 
memberikan bantuan pelayanan kesehatan 
yaitu operasi tumor bekerjasama dengan 
Yayasan Taruna Melati, melaksanakan 
Khitanan Massal bagi 150 anak didaerah 
Cilincing, Jakarta Utara bekerjasama dengan 
Klinik Faizal, melaksanakan operasi kepada 
tiga anak penderita hernia bekerjasama 
dengan Klinik Daarul Rizky dan operasi 
katarak bagi 200 pasien tidak mampu 
bekerjasama dengan Komite Nasional 
Penanggulangan Kebutaan & Gangguan 
Penglihatan Departemen Kesehatan RI. 

Memberikan bantuan pengobatan kepada 
1.000 penderita TBC bekerjasama dengan 
Yayasan Syahrullah Afiat dan PPTI, 
memberikan bantuan pangan bagi 45 Balita 
Penderita Busung lapar di Kecamatan 
Batukliang Lombok Tengah–NTB, memberikan 
bantuan bagi masyarakat penderita Gizi buruk 
di Puskesmas Sukadana Lampung Timur, dan 
bantuan biaya pengobatan kepada masyarakat 
tidak mampu untuk melanjutkan pengobatan 
di rumah sakit.

Dalam bidang peralatan, Bank Mandiri 
memberikan bantuan berupa 25 Pompa suntik 
syringe Pumps bagi penderita Thalassemia 
bekerjasama dengan Yayasan Thalassemia 
Indonesia, memberikan ambulans pada PMI, 

memberikan bantuan satu unit mikroskop 
operasi, empat unit peralatan bedah mikro, 
dan pembangunan tiga unit Puskesmas 
Pembantu di Makasar.

ManDiRi PeDuli lingKungan
Bank Mandiri memberikan bantuan kepada 
masyarakat yang terkena bencana alam 
antara lain: Banjir di Kampung Melayu 
Jakarta, kebakaran di Makasar; Kebakaran di 
Manggarai; dan Kemayoran-Jakarta. Bencana 
Gelombang tinggi Bangka-Belitung; dan 
Tanah Longsor di Garut.

Selama tahun 2005, Bank Mandiri melakukan 
renovasi atas beberapa sarana tempat ibadah, 
antara lain:
• Masjid Arief Fadillah-Polda Metro Jaya, 
• At Taqarrub-Samarinda,
• Al Ikhlas-Pontianak,
• Mesjid As Salam-Serang,
• Jami At Taqwa-Depok,
• Musholah Nurul Yaqien-Depok,
•  Mushola Al Ikhlas di Bandara Syamsudin 

Noor-Banjarmasin,
•  Pura Parahyangan Agung, Jagatkartha 

Taman Sari-Bogor,
•   Pura Dalem Kahyangan Desa Adat 

Sunantaya-Bali,
serta memberikan bantuan berupa 20.000 
paket sembako di seluruh Indonesia pada saat 
hari Raya Idul Fitri 1426 h, dan berpartisipasi 
sebagai sponsor pada kegiatan seleksi Tilawatil 
Qur’an ke 18.
 
Salain itu, Bank Mandiri juga melakukan 
pembangunan sarana olah raga untuk 
masyarakat Depok Timur, pengadaan Mesin 
Pompa Air dan Mesin Pemotong Rumput 
bagi masyarakat Singkawang-Kalimantan, 
memberikan bantuan dua unit mobil 
operasional kepada Badan Narkotika Nasional 
dan rehabilitasi Jembatan Desa Sariwangi 
Kecamatan Parongpong-Bandung. 

ManDiRi PeDuli buDaya
Memberikan bantuan kepada himpunan 
wastaprena untuk mengikuti pameran tekstil 
kuno tradisional di Spanyol dan memberikan 
penghargaan untuk Pencipta Lagu dan 
Musisi Indonesia pada peringatan hari 
Musik Indonesia.

ManDiRi PeDuli usaha Kecil 
Melalui program peduli usaha kecil, Bank 
Mandiri telah mengikut sertakan mitra 
binaan pada berbagai pelatihan dan berbagai 
penyelenggraan pameran, baik di dalam 
maupun di luar negeri:

• Pendididkan dan Latihan berupa Pelatihan 
Manajemen Usaha Kecil Tingkat Dasar, 
Pelatihan Manajemen Usaha Kecil Tingkat 
Dasar 2, Pelatihan Pengembangan Diri, 
Pelatihan Lanjutan Managemen Usaha 
Kecil, Program Pelatihan dan Studi Banding 
di Yogyakarta dan Temu Mitra & Usaha di 
Surabaya,

• Mengikut sertakan mitra binaan pada 
beberapa pameran perdagangan kerajinan 
antara lain Pameran ICRA 4th diJakarta, 
Pameran 2nd Indocraft di Jakarta,

• Mengikut sertakan mitra binaan pada 
beberapa bazaar dan seminar antara 
lain Bazaar Kredit Bank & UMKM 2005 
di Surabaya serta Bazaar dan Seminar 
Intermediasi Perbankan di Cirebon,

• Mengikut sertakan mitra binaan pada 
beberapa pameran perdagangan agrobisnis 
antara lain Agro & Food expo 2005, 

• Mengikut sertakan mitra binaan pada 
Indonesian Business Forum dan Pasar Malam 
di Belanda.
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aKsi KoRPoRasi tahun 2005
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 
tanggal 16 Mei 2005:
1.  Persetujuan atas Laporan Tahunan dan 

Pengesahan Laporan Keuangan PT 
Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan anak 
perusahaan serta Laporan Tahunan 
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 
untuk tahun buku yang berkahir pada 
tanggal 31 Desember 2004

2.  Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan 
untuk tahun buku yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2004

3.  Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk, 
melakukan audit Laporan Keuangan PT 
Bank Mandiri (Persero) Tbk dan anak 
perusahaan serta Laporan Tahunan 
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 
untuk tahun buku yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2005

4.  Penetapan besarnya gaji dan honorarium 
Direksi dan Komisaris Perseroan

5.  Program Management Stock Option Plan 
(MSOP) Tahap II dan III serta Laporan 
Pelaksanaan Program eSOP

6.  Penambahan/perubahan susunan Direksi 
dan Komisaris Perseroan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 
tanggal 21 Desember 2005:
1.  Perubahan/penambahan beberapa pasal 

dalam Anggaran Dasar yang berkaitan 
dengan kewenangan hapus buku dan 
hapus tagih piutang serta tenggat 
waktu penyampaian Rencana Kerja dan 
Anggaran Tahunan Perusahaan (RKAP)

2.  Penetapan jumlah (limit) hapus tagih 
piutang pokok yang telah dihapusbuku

3.  Penegasan keabsahan tindakan Direksi 
atas penghapustagihan piutang Bunga, 
Denda, Ongkos (BDO) sejak Perseroan 
menjadi Perusahaan Terbuka

4.  Persetujuan pemberian bantuan hukum 
untuk Direksi/Komisaris dan mantan 
Direksi/mantan Komisaris Perseroan serta 
penutupan polis asuransi Direksi dan 
Komisaris (D&O Liability Insurance)

5.  Sumber dana pelaksanaan pemberian 
tantiem bagi Direksi dan Komisaris 
yang menjabat dalam tahun buku 2004 
sebagaimana telah diputuskan dalam 
RUPS Tahunan Perseroan tanggal  
16 Mei 2005 

6. Perubahan susunan pengurus Perseroan

7. Lain-lain (laporan):
  a.  Rencana penjualan/pengalihan kredit 

bermasalah kepada Special Purpose 
Vehicle (SPV) yang dibentuk dalam 
rangka penyelesaian kredit; 

  b.  Pelaksanaan lelang agunan kredit yang 
telah dibebani hak tanggungan. 

PelaKsanaan PeMbagian DiviDen
Sesuai dengan keputusan Rapat Umum 
Pemegang Saham Tahunan tanggal 16 
Mei 2005 dan persetujuan dari Unit 
Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3), 
Bank Mandiri membagikan dividen tunai 
dari laba bersih periode 1 Januari 2004 
sampai dengan 31 Desember 2004 sebesar 
Rp2.627.815.728.745 
 
Pembayaran dividen tunai interim sebesar 
Rp1.207.926.207.120 atau sebesar Rp60 
per saham telah dilakukan pada tanggal 
30 Desember 2004, sedangkan sisanya 
sebesar Rp1.419.889.521.625 atau Rp70,496 
per saham dibayarkan dengan jadwal 
pelaksanaan sebagai berikut:

Akhir	Periode	Perdagangan	Saham	
Dengan	Hak	Dividen	(Cum	Dividen)
 • Pasar Reguler dan Negosiasi: 13 Juni 2005
 • Pasar Tunai: 16 Juni 2005
Awal	Periode	Perdagangan	Saham	
Tanpa	Hak	Dividen	(ex	Dividen)
 • Pasar Reguler dan Negosiasi: 14 Juni 2005
 • Pasar Tunai: 17 Juni 2005
Tanggal	Daftar	Pemegang	Saham	yang	
berhak	Dividen	(Recording	Date)	
 • Recording date: 16 Juni 2005
 •  Tanggal Pembayaran Sisa Dividen Tunai 

Tahun Buku 2004: 24 Juni 2005

KRonologis PenaMbahan Dan 
Pencatatan sahaM
Saham yang dikeluarkan Bank Mandiri terdiri 
dari Saham Seri A Dwiwarna dan Saham 
Biasa Atas Nama Seri B. Bank Mandiri hanya 
mengeluarkan satu Saham Seri A Dwiwarna 
yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia 
dan tidak dapat dipindahtangankan. 

Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang 
memberikan hak istimewa kepada pemegang 
haknya, dalam hal yaitu sebagai berikut:
 •  RUPS sehubungan dengan peningkatan 

modal harus dihadiri dan keputusan rapat 

tersebut harus disetujui oleh pemegang 
saham Seri A Dwiwarna.

 •  RUPS untuk mengangkat dan 
memberhentikan anggota Direksi dan 
Komisaris harus dihadiri dan rapat 
tersebut harus disetujui oleh pemegang 
saham Seri A Dwiwarna. Selain itu 
anggota Direksi dan Komisaris diangkat 
oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh 
pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan 
pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.

 •  RUPS sehubungan dengan perubahan 
Anggaran Dasar harus dihadiri dan 
keputusan rapat tersebut harus disetujui 
oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

 •  RUPS sehubungan dengan 
penggabungan, peleburan dan pengambil 
alihan harus dihadiri dan keputusan rapat 
tersebut harus disetujui oleh pemegang 
saham Seri A Dwiwarna.

 •  RUPS sehubungan dengan pembubaran 
dan likuidasi harus dihadiri dan keputusan 
rapat tersebut harus disetujui oleh 
pemegang saham Seri A Dwiwarna.

Saham Biasa Atas Nama Seri B yang 
ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham 
divestasi Negara Republik Indonesia yang 
memberikan kepada pemegangnya hak yang 
sama dan sederajat dalam segala hal dengan 
Saham Biasa Atas Nama Seri B lainnya dari 
Bank Mandiri yang telah ditempatkan dan 
disetor penuh.

Pada saat divestasi melalui penawaran 
perdana tanggal 14 Juli 2003, Jumlah saham 
Bank Mandiri yang Ditempatkan dan Disetor 
Penuh adalah terdiri dari 1 (satu) lembar 
saham Seri A Dwiwarna dan 19.999.999.999 
lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B dan 
dicatatkan pada Bursa efek Jakarta & Bursa 
efek Surabaya sebanyak 19.800.000.000 
lembar saham. Pemerintah menawarkan 
saham biasa Seri B sejumlah 4.000.000.000 
lembar saham atau 20% dari jumlah saham 
Bank Mandiri yang Ditempatkan dan Disetor 
Penuh dengan nominal Rp500 serta harga 
penawatan perdana sebesar Rp675 per 
lembar saham. Kemudian pada tanggal 
11 Maret 2004, Pemerintah melakukan 
program divestasi lanjutan atas saham 
Bank Mandiri melalui penawaran sekunder 
sejumlah 2.000.000.000 lembar saham 
biasa Seri B atau 10% dari jumlah saham 

informasi Pemegang saham
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yang ditempatkan dan disetor penuh dengan 
harga penawaran sebesar Rp1.450 per 
lembar saham.

PRogRaM KePeMiliKan sahaM 
untuK Pegawai banK ManDiRi
Pada tahun 2003, berkaitan dengan 
pelaksanaan panawaran perdana, Bank 
Mandiri memiliki tiga program penjatahan 
saham bagi para pegawai berupa program 
Employee Stock Allocation (eSA) yang terdiri 
dari dua skema yaitu: (i) Pemberian Bonus 
Saham bagi seluruh pegawai tetap dan 
pegawai lainnya dengan kriteria tertentu 
dan (ii) Penjatahan Saham Dengan Diskon 
dimana seluruh pegawai tetap dan 
pegawai lainnya dengan kriteria tertentu 
mempunyai hak untuk membeli saham yang 
ditawarkan kepada publik dengan harga 
sebesar 80% dari harga penawaran perdana 
dan (iii) Management Stock Option Program 
(MSOP I) yang diberikan kepada Direksi 
dan manajemen senior pada tingkatan 
tertentu sebagai insentif bagi kinerja 
yang berkelanjutan.

Sehubungan dengan pelaksanaan MSOP 
yang dilakukan melalui penerbitan saham 
baru sebagaimana diputuskan pada RUPS-
LB tanggal 29 Mei 2003, maka Perseroan 
telah melakukan pencatatan pre-list sebanyak 
1.000.000.000 lembar opsi saham dan telah 
disetujui oleh Bursa efek Jakarta dengan 
surat No.S-1065/BeJ.PSJ/P/07-2004 tanggal 
13 Juli 2004 dan oleh Bursa efek Surabaya 
dengan surat No.JKT-023/LIST-eMITeN/BeS/
VII/2004 tanggal 13 Juli 2004. 

Sampai dengan 31 Desember 2005, jumlah 
lembar opsi yang telah dikonversi menjadi 
saham adalah sebanyak 255.717.364 lembar 
saham, sehingga keseluruhan jumlah 
saham yang beredar menjadi sebanyak 
20.255.717.364 lembar saham. Sampai dengan 
akhir tahun 2005, sekitar 12.599 pegawai 
masih memiliki 132.814.864 lembar saham 
(0,7% dari jumlah saham Bank Mandiri) yang 
berasal dari program Employee Stock Allocation 
(eSA) dan Management Stock Option Plan 
(MSOP I).

haRga PasaR Dan 
voluMe tRansaKsi
Selama tahun 2005, pada perdagangan di 
Bursa efek Jakarta, harga saham Bank Mandiri 
(BMRI) mengalami penurunan sebesar 17,4% 
dibandingkan dengan harga penutupan tahun 
sebelumnya, setelah pada tahun 2004 terjadi 
peningkatan sebesar 92,5%. Pada periode 
yang sama Index harga Saham Gabungan 
meningkat sebesar 16,2% sementara Index 
Keuangan BeJ, yang terdiri dari 65 saham 
industri keuangan, mengalami penurunan 
sebesar 1,7%. Pada tahun 2005 harga saham 
tertinggi BMRI pada perdagangan harian 
adalah Rp2.050 per saham dan terendah 
Rp1.100 per saham

harga rata-rata tertimbang berdasar 
volume saham BMRI sepanjang tahun 2005 
adalah sebesar Rp1.639,50. Akumulasi 
volume perdagangan saham BMRI sebesar 
9.213.083.000 saham. Pada akhir tahun 
2005, kapitalisasi pasar BMRI adalah sebesar 
Rp33,219 triliun, atau sekitar USD3,38 miliar.

Tahun Jenis
Jumlah 
pegawai harga (rp/saham)

Jumlah opsi/
saham yang 
diTerbiTkan

Jumlah opsi 
yang belum 
dilaksanakan lockup/vesTing period

2003 eSA: 
Saham Diskon 12.415 540

(80% dari harga IPO) 90.696.971 - 6 bulan masa lockup:
Diksanakan mulai tanggal 14 Januari 2004

2003 eSA: 
Saham Bonus 17.598 NA 161.944.529 - 2 tahun masa lockup:

Diksanakan mulai tanggal 14 Juli 2005

2003 MSOP I 962 742.5
(110% dari harga IPO ) 378.583.785 122.866.421 50% vesting sampai dengan tanggal 14 Juli 2004 

vesting sampai dengan tanggal 14 Juli 2005

PRogRAm	KePemiliKAn	SAHAm	oleH	PegAwAi	

bulan harian TerTinngi  harian Terendah penuTupan
ToTal volume 
perdagangan vwap

Januari  2.050  1.840  1.940  780.213.500  1.937,37

Februari  1.940  1.750  1.810 1.187.561.000  1.810,10

Maret  1.880  1.640  1.710 1.007.754.500  1.711,78

April  1.770  1.360  1.600 769.448.500  1.595,71

Mei  1.740  1.580  1.660 805.929.500  1.651,87

Juni  1.660  1.430  1.500 944.593.500  1.500,57

Juli  1.630  1.470  1.610 730.444.000  1.611,07

Agustus  1.680  1.220  1.370 758.704.000  1.382,19

September  1.460  1.320  1.450  533.236.500  1.422,54

Oktober  1.510  1.280  1.320 350.815.000  1.309,57

November  1.340  1.100  1.290  526.797.000  1.269,69

Desember  1.670  1.280  1.640  817.586.000  1.639,50

HARgA	SAHAm	PeR	BulAn	SelAmA	TAHun	2005
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banK ManDiRi MeMiliKi seKitaR 
22.000 PeMegang sahaM teRcatat
Pemegang saham terbesar Bank Mandiri 

adalah Negara Republik Indonesia yaitu 

sebesar 69,1%. Sedangkan saham yang 

diperdagangkan adalah sekitar 6.256 juta 

lembar saham atau sekitar 30,9% dari jumlah 

saham yang diterbitkan. 

Pada akhir tahun 2005, jumlah saham 

tercatat adalah sebanyak 21.980 pemegang 

saham, yang terdiri dari 21.610 pemegang 

saham lokal dan 370 pemegang saham asing. 

Jumlah rekening yang dimiliki pegawai Bank 

Mandiri adalah sebesar 57,1% dari seluruh 

rekening pemegang saham tercatat. Setiap 

nominee dicatat oleh biro administrasi efek 

sebagai satu pemegang saham. 

KePemiliKAn	SAHAm	

domesTik 73.6%

69,1% negara Ri

1,8% Perorangan

0,7% Pegawai

0,3% Dana Pensiun 

0,5% asuransi

0,8% Perseroan terbatas

0,5% Reksadana

asing 26,4%

26,4% badan usaha

HARgA	PASAR	DAn	Volume	TRAnSAKSi

210.000

180.000

150.000

120.000

90.000

60.000

30.000

0

volume

harga

harga harian dan volume perdagangan saham bank mandiri Tahun 2005
2.100

1.800

1.500

1.200

900

600

300

0

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

volume

harga rata-rata

raTa-raTa mingguan harga saham dan volume Transaksi bank mandiri seJak ipo
2.250

1.800

1.350

900

450

0

1.25

1.00

0.75

0.50

bMRi

sektor Keuangan

ihsg

kinerJa harga saham harian bank mandiri Terhadap indeks  
saham keuangan dan ihsg selama Tahun 2005

3 jan  30 jun  27 Des

2.50

2.25

2.00

1.75

1.50

1.25

1.00

0.75

0.50

kinerJa harga penuTupan mingguan saham bank mandiri  
Terhadap indeks saham keuangan dan ihsg seJak ipo

bMRi

sektor Keuangan

ihsg

18 jul   4 Des

per 31 Desember 
2005 

18 jul  30 Des

3 jan  27 Des



infoRMasi  PeMegang sahaM 105

Per 31 Des 2005 

nama Jumlah saham %

JP Morgan Chase Bank US Resident 1.954.376.586 9,649

Government of Republic Indonesia 14.000.000.000 69,116

PemegAng	SAHAm	TeRCATAT	yAng	memiliKi	leBiH	DARi	5%	

agenDa RaPat uMuM
PeMegang sahaM tahun 2006
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan 

pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi 
Perseroan serta Laporan Tahunan Program 
Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk 
tahun buku yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2005, serta memberikan 
pelunasan dan pembebasan tanggung 
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) 
kepada Direksi dan Komisaris atas tindakan 
pengurusan dan pengawasan yang telah 
dijalankan selama tahun buku yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2005. 

2. Persetujuan penggunaan laba Perseroan 
untuk tahun buku yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2005.

3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk 
melakukan audit Laporan Keuangan 
Konsolidasi Perseroan serta Laporan 
Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan 
dan Bina Lingkungan untuk tahun buku 
yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2006.

4. Penetapan besarnya gaji Direksi dan 
honorarium Komisaris Perseroan.

5. Program Management Stock Option 
Plan (MSOP) tahap III serta laporan 
pelaksanaan program eSA dan MSOP 
tahap sebelumnya.

6. Perubahan susunan pengurus Perseroan 
beserta tugas dan kewenangannya. 

KeteRbuKaan infoRMasi
Bank Mandiri selalu berusaha untuk 
menyampaikan informasi dan keterbukaan 
kepada publik dengan standar yang tinggi. 
Dalam setiap Laporan Tahunan ataupun 
Prospektus pada penerbitan surat berharga, 
Bank Mandiri telah menyampaikan 
gambaran yang luas dan rinci mengenai 
kinerja serta strategi baik aspek finansil 
maupun non-finansil. Melalui Laporan 
Tahunan, Bank Mandiri selalu berusaha 

untuk menyediakan informasi mengenai 
setiap kegiatan yang dilaksanakan secara 
tepat waktu, Laporan Bulanan dimuat pada 
website Bank Indonesia (www.bi.go.id) dan 
Laporan Keuangan Triwulanan dipublikasikan 
melalui harian umum yang berperedaran 
nasional. Sejak empat tahun terakhir, Bank 
Mandiri telah menyelenggarakan Analyst 
Meeting yang dilakukan tiga bulan sekali 
guna menyampaikan informasi dan bahasan 
mengenai laporan keuangan serta kinerja 
Bank Mandiri secara detail.

Penyelengaraan Analyst Meeting dapat diakses 
melalui conference call and web-cast, data 
atau arsip mengenai kinerja Bank Mandiri 
dapat diakses selama jangka waktu tiga 
bulan, hal ini telah berlangsung sejak dua 
tahun yang lalu. website Bank Mandiri yaitu 
www.bankmandiri.co.id, memiliki link untuk 
mengakses data atau arsip pada web-casts 
tersebut, begitu juga link terhadap informasi 
terkini mengenai kegiatan dan kinerja 
keuangan Bank Mandiri serta jasa perbankan 
yang tersedia. Mulai semester kedua tahun 
2005, Bank Mandiri juga telah melaksanakan 
Paparan Publik dengan mengundang 
publik untuk mendapatkan penjelasan dari 
Direksi mengenai pencapaian dan prospek 
Bank Mandiri. Jajaran manajemen senior 
Bank Mandiri berusaha menanggapi setiap 
pertanyaan yang muncul. 

Selain sumber diatas, informasi mengenai 
Bank Mandiri dapat diakses melalui BUMN 
Online (www.bumn-ri.com), yaitu website 
yang dimiliki oleh kementrian BUMN.  
Untuk mendapat penjelasan dan informasi 
lebih lanjut dapat menghubungi  
ir@bankmandiri.co.id.

INFORMASI PeRDAGANGAN DAN 
PeNCATATAN SAhAM
Bursa	efek	Jakarta
Gedung Bursa efek Jakarta, Lt. 4
Jl. Jend. Sudirman Kav 52–53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel: 62-21-515-0515
Fax: 62-21-515-0550
www.jsx.co.id

Bursa	efek	Surabaya
Kantor	Pusat
Gedung Medan Pemuda, Lt. 5
Jl. Pemuda 27–31
Surabaya 60271, Indonesia
Tel: 62-31-531-0646
Fax: 62-31-531-9490
www.bes.co.id

operations	office
Menara II Plaza Bapindo, Lt. 24
Jl. Jend.Sudirman Kav 54–55
Jakarta 12190, Indonesia
Tel: 62-21-526-6210
Fax: 62-21-526-6702, 526-6219

Biro	Administrasi	efek
Datindo entrycom
wisma Diners Club Annex
Jl. Jend. Sudirman Kav 34–35
Jakarta 12930, Indonesia
Tel: 61-21-570-9009
Fax: 62-21-526-6702
www.datindo.com

Akuntan	Publik
ernst & Young, Prasetio, 
Sarwoko & Sandjaja
Gedung Bursa efek Jakarta
Menara 2, Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel: 62-21-5289-5000
Fax: 62-21-5289-4100
www.ey.com

INFORMASI BAGI INVeSTOR 
Corporate	Secretary
ekoputro Adijayanto
Group head Corporate Secretary
Tel: 62-21-524-5299
Fax: 62-21-5296-4024
ekoputro.adijayanto@bankmandiri.co.id

investor	Relations
Jonathan Zax
Group head Investor Relations
Tel: 62-21-3002-3172
Fax: 62-21-5290-4249
ir@bankmandiri.co.id
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Manajemen

Komisaris

edwin gerungan Komisaris Utama

Muchayat wakil Komisaris Utama

soedarjono Komisaris

Richard claproth Komisaris

gunarni soeworo Komisaris Independen

Pradjoto Komisaris Independen

yap tjay soen Komisaris Independen

Direksi

agus Martowardojo Direktur Utama

i wayan agus Mertayasa* wakil Direktur Utama

CFO Finance & Strategy

abdul Rachman Direktur Corporate Banking

omar sjawaldy anwar Direktur Consumer Banking

johanes bambang Kendarto Direktur Treasury & International

sasmita* Direktur Small Business & Micro Banking

Direktur human Capital & Compliance

Zulkifli Zaini Direktur Distribution Network

sentot a. sentausa Koordinator Risk Management

honggo widjojo Koordinator Commercial Banking

andreas e. susetyo CITO Information Technology

Catatan: * Perangkapan

komiTe dibawah komisaris

Komite audit Komite Kebijakan Risiko

gunarni soeworo soedarjono

soedarjono gunarni soeworo

yap tjay soen edwin gerungan

Zulkifli Djaelani Pardi sudrajat

imam sukarno
Komite good corporate governance Komite nominasi dan Remunerasi

Muchayat edwin gerungan

Richard claproth Muchayat

yap tjay soen yap tjay soen

anwar isham sasmita

ogi Prastomiyono Kustiawan

komiTe dibawah direksi

Risk and capital committee

information technology committee 

Personnel Policy committee
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Group Head

eric Taufik adenil Internal Audit

Gatut Subadio Financial Institution & Overseas Network

Sugiharto Treasury

Oscar Soebandi Credit Recovery I

Riswinandi Credit Recovery II

Suwhono Corporate Banking I

Rustam S. Sirait Corporate Banking II

S.e Dasawarsa Sutantio Corporate Banking III

Honggo Widjojo Jakarta Commercial Sales

a. Kaduhu Sasrayuda Regional Commercial Sales

C. Paul Tehusijarana Product Management

Kresno Sediarsi Small Business Sales

Sukoriyanto Saputro Micro Banking Sales

Handayani Consumer Card

Sarastri Baskoro Consumer Loans

Yusuf Iskandar Tandju Mass Banking

Widhayati Dharmawan* Electronic Banking

Wealth Management

Maryono Jakarta Network

Marwan Budiarsyah Regional Network

Basu Vitri Manugrahani Central Operations

Djaka Witjaksono Credit Operations

Raizal Munir Procurement & Fixed Assets

Buntoro Asset Management

Kustiawan Human Capital

Bambang ari Prasodjo Learning Center

Ridzki juniadi Legal

Ogi Prastomiyono Compliance

ekoputro adijayanto Corporate Secretary

Pardi Sudrajat Market Risk

Sentot a. Sentausa Portfolio & Operational Risk

Riyani T. Bondan Corporate Risk Management

Sudirman Suwin Commercial Risk Management

Mansyur nasution Consumer Risk Management

jonathan Zax Investor Relations

Kartika Wirjoatmodjo Strategy & Performance

Pahala n. Mansury Corporate Development

Bambang Setiawan Accounting

Denny S. aritonang I&T Planning & Securities

Suresh Gummalam I&T Business Solutions & Application Services

O.C. Harry Pudjiatmoko I&T Infrastructure & Operations

Mohammad Guntur I&T Information & Knowledge Management

Catatan: * Perangkapan sejak Oktober 2005
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WiLaYaH i/ mEdan jl. imam bonjol no. 7 medan 20112 (061) 4153396, 4150600, 567985 4153273

HUb mEdan imam bonjoL jl. imam bonjol no. 7 medan 20112 (061) 4150600 4527365, 4155385

Pangkalan brandan komplek Pertamina Sumbagut Pangkalan brandan 20857 (0620) 21000, 21490 20190
banda aceh jl. teuku H. daud beureuh no. 15 H banda aceh 23123 (0651) 23981 636154
Lhokseumawe merdeka jl. merdeka no. 135 C Lhokseumawe 24301 (0645)40082 42922
Langsa jl. jend. ahmad Yani no. 20 Langsa 24416 (0641) 21023 21212
medan taman Setiabudi ira building, jl. Cactus raya no. 1 medan 20122 (061) 800122 800121
medan gatot Subroto jl. jend. gatot Subroto no. 139 medan 20112 (061) 4551162 4566626
medan tiara jl. imam bonjol no. 28-30 medan 20152 (061) 4519666, 4518477 4538471
medan Zainul arifin jl. imam bonjol no. 16 d medan 20112 (061) 4538555 45338383
medan kirana jl. kirana raya no. 40-42 medan 20112 (061) 4157555 4155269
kabanjahe jl. Veteran no.23, kabanjahe tanah karo 20303 (0628) 323977 20087 
Lhokseumawe Pendopo jl. merdeka no. 1 Lhokseumawe 24315 (0645) 43702 43062
kuala Simpang jl. Cut nyak dhien no. 21 a, kuala Simpang aceh tamiang 24475 (0641) 31000, 333155 333499
medan dharma agung jl. batam no. 21 medan 20153 (061) 4529059 4526613
medan PLn Wilayah ii jl. Yos Sudarso no. 284 medan 20112 (061) 6617848 6613930
medan Pertamina jl. kL. Yos Sudarso no. 8-10 medan 20112 (061) 4552406 4552406
medan katamso jl. brigjen Zain Hamid no. 28 medan 20158 (061) 7863298, 7864298, 7875729 7864598
medan tanjung morawa kompleks Perkebunan PtP nusantara ii (Persero)

tanjung morawa
deli Serdang 20362 (061) 7944866, 7944944 7944977

medan adam malik jl. H. adam malik no.128 medan 20114 (061) 6643507, 6643508 6643505
Stabat jl. kH Zainul arifin no. 32, Stabat Langkat 20811 (061) 8910691, 8912239 8912240
banda aceh Unsyiah darussalam gedung aaC Prof.dr. dayan dawood, Universitas Syah kuala, jl. 

teuku nyak arief kampus Unsyiah darussalam
banda aceh 23111 (0651) 51809 51809

banda aceh Cut meutia jl. Cut meutia no. 2 banda aceh 23242 (0651) 23370, 23381, 23686 23575
blang Lancang main office bld. Pt arun ngl Co blang Lancang 24352 (0645) 654252 652711
batuphat komplek Pt arun ngL Co. batuphat 24352 (0645) 653157, 653158 653971 
Lhoksukon kompleks mobil oil inc., Point a Landing Lhoksukon 24381 (0645) 393119, 393120 393177

HUb mEdan baLaikota jl. balaikota no. 8-10 medan 20111 (061) 4524900 41552209, 4577691

tebing tinggi jl. dr. Sutomo no. 17 tebing tinggi 20633 (0621) 21723 21093
medan gunung krakatau jl. gunung krakatau no. 7 g-H medan 20239 (061) 6619000, 6629000 6619540
medan asia jl. asia no. 97 C-d medan 20214 (061) 7368798 7361897
medan Letda Sujono jl. Letda Sujono no.220 medan 20371 (061) 7353907, 7354338 7356219, 7352629
medan Lapangan merdeka jl. balaikota no. 12-14 medan 20111 (061) 4538122 45385666 
medan Pusat Pasar jl. Pusat Pasar no. 94-95 medan 20212 (061) 4531164 4517644
medan ahmad Yani jl. jend. ahmad Yani no. 109 medan 20111  (061) 4536800  4512459
medan belawan jl. Pelabuhan ii kotak Pos 15 belawan 20411  (061) 6941152 6941733
medan Pulo brayan jl. Yos Sudarso blok  a no.1a, Pulo brayan medan 20116 (061) 6610033 611100
medan kim Wisma kawasan industri medan, jl. Pulau batam no. 1 medan  20242 (061) 6871050, 6871030 6871049
binjai jl. jend. Sudirman no. 397 binjai 20711 (061) 8826000 8828064
medan jalan Cirebon  jl. Cirebon no. 97-99 medan 20212 (061) 4567162, 4157547 4157246
medan iskandar muda jl. iskandar muda no.24 a-b medan 20153 (061) 4515064, 4515068, 4515070 4515065
medan Universitas Sumatera 
Utara

jl. Universitas, gelanggang 
mahasiswa USU, kampus USU

medan 20155 (061) 8200361, 8210548 8210548

medan m. Yamin jl. Prof. H.m. Yamin, SH no.17 g, H, i medan 20234 (061) 4532609, 4532111, 4532262 4537282
medan kapten muslim jl. kapten muslim no.10 a medan 20124 (061) 8445229, 8445231, 8445232 8445230
medan Sisingamangaraja jl. Sisingamangaraja no.55 a-b medan 20217 (061) 7333981, 7333982, 7333984 7333983

HUb PEmatangSiantar jl. jend. Sudirman no. 14 Pematangsiantar 21117 (0622) 22035 23211

Padang Sidempuan jl. Sudirman no. 30-32 Padang Sidempuan 22718 (0634) 21032 21238
Sibolga jl. brigjend. katamso no. 43 Sibolga 22522 (0631) 21376, 21591 22313
rantau Prapat ahmad Yani jl. jend. ahmad Yani no. 2 rantau Prapat 21415 (0624) 21434 21091 
kisaran jl. Cokroaminoto no. 65 kisaran 21215 (0623) 41855, 41375 41857
Pematangsiantar Sutomo jl. Sutomo no. 16 Pematangsiantar 21115 (0622) 21540, 21211 23446
rantau Prapat  m. Lubis jl. Letkol. martinus Lubis 11 rantau Prapat 21412 (0624) 21712 21713
tanjung balai jl. teuku Umar no. 48-54 tanjung balai  21312 (0623) 93137 597142
bah jambi mess kecil komplek kantor direksi PtPn iV, bah jambi Simalungun 21182 (0622) 563110 563143
balige jl. Patuan nagari no.10 balige 22313 (0632) 322431 322432
Panyabungan jl. Willem iskandar no. 105, Panyabungan mandailing natal 22913 (0636) 20925 20926
kota Pinang jl, bukit no.6, kota Pinang rantau Prapat 21464 (0624) 496351  496431

HUb PEkanbarU jl. jend. Sudirman no. 140 Pekanbaru 28113 (0761) 31786, 32881, 32403, 32223
28683, 33500, 
46920

dumai Sudirman jl. jend. Sudirman no. 133 a dumai 28812 (0765) 31088 31097
duri jl. Hangtuah no.289-292 duri 28884 (0765) 91170 91137 
rengat jl. jend. m.t. Haryono no. 11 rengat 29319 (0769) 22070, 323357 21382/ 21383
Pekanbaru nangka jl. tuanku tambusai no. 18 E-f Pekanbaru 28282 (0761) 571610 572623
Pekanbaru ahmad Yani jl. jend. ahmad Yani no. 85 Pekanbaru 28115 (0761) 24888 38003
Ujungbatu jl. jend. Sudirman no.15 Ujungbatu 28454 (0762) 61147, 61636, 61620 61148
Pekanbaru Sudirman atas jl. jend. Sudirman no. 452 Pekanbaru 28115 (0761) 31021-5, 21464 36383
Siak Perawang jl. raya Perawang kilometer 5 Siak 28772 (0761) 693426 693468
Pangkalan kerinci jl. raya Lintas timur Pangkalan kerinci 28381 (0761) 493696, 493906 493719
Pekanbaru jalan riau jl. riau no. 12 d-E Pekanbaru 28292 (0761) 859381, 859580, 859581 47764
dumai Syarif kasim jl. Sultan Syarif kasim no. 99 dumai 28812 (0765) 32203-4 32302
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baganbatu jl. jend. Sudirman no. 219, bagan Sinembah bengkalis 28992 (0765) 51093, 51091 51092
bengkalis jl. ahmad Yani bengkalis 28712 (0766) 22771-2 22773
air molek jl. jend. Sudirman no. 190-192 air molek 29352 (0769) 41075 41074
Pekanbaru rumbai kompleks Pt Caltex Pasific indonesia, rumbai, Pekanbaru Pekanbaru 28271 (0761) 592190 594398
Pekanbaru minas main office Pt Caltex Pasific indonesia, minas, Pekanbaru Pekanbaru 28885 (0761) 993894, 993895 43177
Pekanbaru tuanku tambusai komplek Lancang kuning Square 

jl. tuanku tambusai no.144
Pekanbaru 28283 (0761) 859848, 859858 859868

Pertamina Sungai Pakning kompleks Pertamina, Sungai Pakning,  
jl. Cendana, Sungai Pakning

dumai 28700 (0766) 91220 - 22 Ext. 4269 391777

duri Caltex kompleks Pt Caltex Pasific indonesia, duri duri 28884 (0765) 996156 995500
duri Sudirman jl. jend. Sudirman kav. 109 duri 28884 (0765) 598795, 598791 598796

HUb batam jl. imam bonjol no. 90 batam 29432 (0778) 454444, 458137, 458280
452606, 452607, 
431740

tanjungpinang jl. teuku Umar no. 23 tanjungpinang 29111 (0771) 22437, 21805 28047
batam Lubuk baja jl. imam bonjol, Lubuk baja batam 29432 (0778) 458159 457830
batam Sekupang martadinata jl. r.E. martadinata, komp. Harapan business Center blok i no.1 batam 29422 (0778) 322126 322474
batam raja ali Haji jl. raja ali Haji no.39 batam 29432 (0778)  456717, 456824, 456842 457988, 430295
batam industrial Park batam industrial Park, jl. rasamala no. 1 batam 29434 (0778) 611666, 611444 611333
batam Panbil kawasan industri Panbil, jl. ahmad Yani batam 29433 (0778) 371283, 371284  371281
tanjung balai karimun jl. teuku Umar no.9 tanjung balai 

karimun
29161 (0777) 327668, 327389, 327078 327669

tanjung Uban jl. Permaisuri no. 3 tanjung  Uban 29152 (0771) 81007, 81006 81008
batam bandara Hang nadim bandara Hang nadim batam  29431 (0778) 761318 761317
batam Center gedung otorita batam, batam Center batam  29432 (0778) 462048, 462264 462216
batam batuaji komplek Saguling mas indah blok a no. 3, batuaji batam 29422 (0778) 392040, 322047 322765
batam Pulau Sambu jl. Pasar Pukau Sambu 29411 (0778) 310059, 310053 310053
batam tiban jl. tiban raya, komplek tiban garden blok C no.20 batam 29421 (0778) 327177, 326877 323264

WiLaYaH ii/ PaLEmbang jl. kapten a. rivai no. 1008 Palembang 30135 (0711) 364008 - 13
310992, 3120417, 
374279

HUb jambi jl. jend. gatot Soebroto no. 60 a jambi 36138 (0741) 31581-2, 21412 - 418 20066, 23644

muara bungo jl. Lintas Sumatra km. 1 muara bungo 37212 (0747) 21188, 21138 21137 
jambi telanaipura jl. Prof. dr. Sri S.m. Sofwan, SH no. 27, telanaipura jambi 36122 (0741) 62184, 63267 62292
jambi Sam ratulangi jl. dr. Sam ratulangi no. 20 jambi 36113 (0741) 31089, 22202 22202, 26915
jambi dr. Sutomo jl. dr. Sutomo, P.o.box 14 jambi 36113 (0741) 34374, 22864 34185
bangko jl. jend. Sudirman, Pematang kandis bangko 37314 (0746) 323224 323225
bajubang jl. Pramuka no. 1, bajubang bajubang 21366 (0743) 21366 20066
Sengeti jalan Lintas timur km.35,  desa Sengeti, muaro jambi jambi 36381 (0741) 51900 51900
jambi Sipin jl. kol. abunjani no.54 jambi 36129 (0741) 61042 668691

HUb Padang jl. bagindo aziz Chan no. 12 Padang 31505 (0751) 31501-2 31505, 36726

bukittinggi jl. Perintis kemerdekaan no.3 bukittinggi 26111 (0752) 626401 626406
Solok jl. k.H. akhmad dahlan Solok 27322 (0755) 21123 20169
Padang indarung Social Center Pt Semen Padang Padang 25237 (0751) 777618, 777619, 72333 777620
Sawahlunto kompleks Saringan no. W 27, jl. Soekarno Hatta Sawahlunto 27421 (0754) 61144, 61146, 61477 61422
Padang Sudirman jl. Sudirman no. 2a Padang 25001 (0751) 26940, 28940, 33840 31571
Padang bagindo aziz Chan jl. bagindo aziz Chan no. 21 Padang 25211 (0751) 33331 28332
Padang muara jl. batang arau no. 42 Padang 25215 (0751) 34872 34036
Payakumbuh jl. jenderal Sudirman no. 14 Payakumbuh 26211  (0752) 796783 s.d. 796786 796789
Padang Veteran jl. Veteran no. 62 j Padang 22115 (0751) 32726, 32748 32749 
bukittinggi aur kuning jl. raya by Pass no.42, aur kuning bukittinggi 26131  (0752) 627880, 627881 627879
Sungai rumbai jl. Lintas Sumatera no. 2, Sungai rumbai Sawahlunto 27584 (0754) 583393, 583394 583395

HUb PaLEmbang SUdirman jl. jend. Sudirman no. 419 Palembang 30134 (0711) 311177, 358325 310393

tanjungenim jl. jend. a. Yani no.8 tanjungenim 31711 (0734) 451033-35 451036
baturaja jl. Serma Zakaria no. 35-37 baturaja 32116 (0735) 20688, 20687 23576
Pangkalpinang jl. jend. Sudirman no. 7 Pangkalpinang 33128 (0717) 432385 432623
tanjungpandan jl. merdeka no. 6 tanjungpandan 33411 (0719) 21011, 21012 21600
Palembang Pusat dagang jl. t.P. rustam Effendi no. 550 Palembang 30125 (0711) 313767, 356436 310873
Lubuk Linggau jl. garuda no. 8-9 Lubuk Linggau 31616 (0733) 325350, 321925 325680
Palembang atmo jl. kolonel atmo no.118 Palembang 30125 (0711) 354144, 354245 313655 
Palembang Pusri jl. mayor Zen no. 9, gedung YdPk Palembang 30118 (0711) 711023, 711023 710994
Palembang r.S.U jl. jend. Sudirman km. 3,5 Palembang 30126 (0711) 313498, 364020 313977
Lahat jl. mayor ruslan blok a no. 7-8 Lahat  31411 (0731) 323700, 321012, 321013, 322381, 

322383
323600

Sungailiat jl. Sudirman no. 18 Sungailiat 32111 (0717) 92233, 92416 92233
mentok jl. Yos Sudarso no. 1 / 78 mentok 33311 (0717) 21194, 31942 21194
Palembang Sako kenten terminal Sako kenten, ruko k3 no.1, Sako kenten Palembang 30762 (0711) 810771 810772
muara Enim jl. jenderal Sudirman no. 44 muara Enim 31315 (0734) 424148, 421363 423338

HUb PaLEmbang ariEf jl. kapten a. rivai no. 27 Palembang 30129 (0711) 310952, 352346, 373271 313379, 313627

bengkulu S. Parman jl. Letjend. S. Parman no. 183 bengkulu 38223 (0736) 20016, 22138, 21244 21361, 20464
Palembang Plaju Pertamina UEP iii, jl. kurnia Plaju  20368 (0711) 352432 352432
Palembang a. rivai jl. kapten a. rivai no. 39 Palembang 30135 (0711) 313455, 311556 312016
Palembang Pasar 16 ilir jl. Pasar 16 ilir no. 165-167 Palembang 30122 (0711) 318511, 322226 311481
Prabumulih Sudirman jl. Sudirman no. 117 Prabumulih 31121 (o713) 326000, 326093, 326094 326095
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bengkulu ahmad Yani jl. jend. ahmad Yani no. 60 bengkulu 38115 (0736) 22881, 22916 22882
Sekayu Petro muba building jl. merdeka Lk i, Sekayu musi banyuasin 30711 (0714) 322900-2 322904
Palembang bandara Sultan 
badaruddin 

bandara Sultan mahmud badaruddin ii Palembang 30152 (0711) 410150 420183

Palembang  Uniba jl. mayor ruslan Palembang 30113 (0711) 364025 372233
Palembang gedung kanwil jl. kapten a. rivai no. 1008 Palembang 30137 (0711) 364013, 322131 312477
Palembang r. Sukamto jl. r. Soekamto no.79, Simpang Patal Palembang 30114 (0711) 360808 357670 
Palembang Veteran jl. Veteran no. a-8 Palembang 30113 (0711) 374004, 357472, 357496 350013
Pendopo komplek Pertamina ii, jl. Cemara 18 Pendopo 31211 (0711) 90204 90808
Prabumulih Pertamina UEP ii, jl. Pramuka Prabumulih 31122 (0713) 20868 21515
bengkulu Panorama jl. Salak raya no. 297 b, bengkulu bengkulu 38226 (0736) 346890 346891

HUb bandarLamPUng jl. Laksamana malahayati no. 3 bandarlampung 35221 (0721) 481222, 486146, 481431 489064, 473752

kotabumi jl. jend. Sudirman no. 43 kotabumi 34516 (0724) 21392, 21539, 21611 21975, 21489
bandarlampung Cut meutia jl. Cut meutiah no. 46 bandarlampung 35214 (0721) 486087 483849 
tanjungkarang bambu kuning jl. bukit tinggi no. 21 d tanjungkarang 35114 (0721) 255167 268602
bandarlampung telukbetung jl. Laksamana malahayati no. 30 bandarlampung 34223 (0721) 481945 486847 
bandarlampung Supratman jl. W.r. Supratman no. 70 bandarlampung 35111 (0721) 486942-3 485684
tanjungkarang kartini jl. kartini no. 79 tanjungkarang 35111 (0721) 251414 252796
metro jl. jend. Sudirman no. 39 a metro 34111 (0725) 41363 41860
Pringsewu jl. ahmad Yani no. 9, Pringsewu tanggamus 35373 (0729) 24452, 24453 21472
tanjungkarang Plaza jl. teuku Umar no. 7 bandarlampung 35141 (0721) 774653 771692
bandarlampung antasari jl. Pangeran antasari no. 149 b-C bandarlampung 35133 (0721) 782555, 770163 782333
bandar jaya jl. Proklamator no. 33 a, bandar jaya Lampung tengah 34163 (0725) 529999 529127
bandarlampung raden intan jl. raden intan no. 132 bandarlampung 35118 (0721) 251312, 251510 51510

WiLaYaH iii/ jakarta kota jl. Lapangan Stasiun no. 2 jakarta barat 11110 (021) 6922004, 2600500 6922006

HUb jakarta kota jl. Lapangan Stasiun no. 2 jakarta barat 11110 (021) 2600500, 2600506 2600505,2600508

jakarta mitra bahari komplek Pertokoan mitra bahari blok E no.7-8,  
jl. Pasar ikan

jakarta Utara 14440 (021) 6625325-8, 6627901 6625327

jakarta glodok Plaza ruko glodok Plaza blok H no.45-46, jl. Pinangsia raya jakarta barat 11180 (021) 6291486, 6281936 6281937
jakarta mangga dua arkade dusit mangga dua no. 5, jl. arteri mangga dua raya jakarta Pusat 10730 (021) 6127623-4 6127624
jakarta bandengan komplek Puri deltamas blok j 1-2, jl. bandengan Selatan no.43 jakarta Utara 14450 (021) 6603086, 6603087 66603981, 

6690602
jakarta Pluit Selatan jl. raya Pluit Selatan no. 31-35 jakarta Utara 14450 (021) 6670909, 6670101 6697201
jakarta Pangeran jayakarta jl. Pangeran jayakarta no. 73 jakarta Pusat 10730 (021) 6299030, 6264215 6399070
jakarta mega mal Pluit ruko mega mal Pluit no. mg 46 - 47 jakarta Utara 14450 (021) 6670926, 6683566 6683565
jakarta muara karang dalam jl. muara karang blok o / Viii timur no. 69-70 jakarta Utara 14440 (021) 6685553, 6628061 6678048 
jakarta muara karang raya jl. muara karang raya no. 93-95 jakarta Utara 14450 (021) 6603482, 6603884 6630936
jakarta Pluit kencana jl. raya Pluit kencana no. 51-53 jakarta Utara 14450 (021) 6601602/5, 6601609  6601608
jakarta ketapang indah komplek ketapang indah, jl. k.H. Zainal arifin blok a1 jakarta barat 11140  (021) 6336461, 6336601 6349340, 6340164
jakarta mangga besar jl. mangga besar raya no. 73-75 jakarta barat 11170 (021) 2600044 6391113
jakarta glodok Sky Pasar glodok Lt. 2 a.Lo2 bkS039, jakarta barat 11120 (021) 6336120, 6336320 6336440
jakarta Pasar Pagi mangga dua gedung Pusat Perdagangan grosir mangga dua 

blok ka no.12a-14,jl. mangga
jakarta Utara 14430 (021) 6019948 6019257

jakarta itC mangga dua itC mangga dua Lt. i blok b/13-14, jl. mangga dua raya jakarta Utara 14430 (021) 62300268, 62300269 62300267
jakarta Harco mangga dua ruko agung Sedayu blok n no. 36, jl. mangga dua raya jakarta Utara 10730 (021) 6123135, 6127049, 6127048 6123134
jakarta WtC mangga dua WtC mangga dua Lantai 5 blok d no. 27 

jl. mangga dua raya no. 8
jakarta Utara 14430 (021) 30012229, 30012234, 30012235 30012227

 jakarta  mangga dua Square mangga dua Square blok b no.9, jl. gunung Sahari raya 1 jakarta Utara 14430 (021) 62312970 62312971
 jakarta  Pasar Pagi Lama jl. Pintu kecil iii no. 54, Pasar Pagi jakarta barat 11230 (021) 6916434, 6926655 6909647
jakarta Pejagalan jl. Pejagalan raya no.85 f/C, tambora jakarta barat 11110 (021) 6930104 6930105
jakarta Pantai indah Selatan jl. Pantai indah Selatan i blok d-a kav. no.1, Penjaringan jakarta barat 14460 (021) 55964740 55964739 
jakarta Hayam Wuruk jl. Hayam Wuruk no.96a, tamansarijakarta 11160 jakarta Utara 11160 (021) 6009371 6009375
jakarta duta Harapan indah ruko duta Harapan indah blok i no.18, kapuk muara jakarta Utara 14460 (021) 66605630 66605631
jakarta teluk mas ruko teluk mas jl. teluk gong no.18 E, Pejagalan jakarta Utara 14450 (021) 66698324
jakarta galeri niaga mediterania ruko galeri niaga mediterania blok X-3 

kav no.a-8f, kapuk muara
jakarta Utara 14460 (021) 55964740 55964739 

jakarta kapuk raya ruko kapuk rayajl. kapuk raya no.62 b, kamal muara jakarta Utara 14460 (021) 70708601 5562102

HUb jakarta S. Parman
Wisma barito Pacific,  
jl. S. Parman kav. 62-63, Slipi

jakarta barat 11410 (021) 5346627, 5483595 5347012

Serang jl. diponegoro no. 8 Serang 42111 (0254) 201260 217723 
Cilegon anyer jl. raya anyer no. 2 Cilegon 42431 (0254) 391515, 931234 391396 
jakarta bandara 
Soekarno-Hatta terminal d

bandara Soekarno-Hatta,  
terminal d & E departures

jakarta barat 19100 (021) 5506744, 5507283 5501383
 

jakarta r.S. Pelni jl. aipda kS tubun 92-94, Petamburan jakarta barat 11410 (021) 5306783-4 5480027
jakarta tanjungduren jl. tanjungduren raya no. 56 a-b jakarta barat 11470 (021) 5666503, 5669125 5666552
jakarta kepa duri jl. mangga raya blok Y no. 20 jakarta barat 11510 (021) 5656646-7 5656645
jakarta gedung Pusri jl. taman anggrek kemanggisan jaya jakarta barat 11480 (021) 53672756, 53672801 5482003 
jakarta bandara Soekarno-Hatta 
Cargo

bandara Soekarno-Hatta, Cargo area gedung 501 jakarta barat 19101 (021) 5501260, 5507172 5501289
 

Cilegon merak jl. raya merak no. 3 Cilegon 42431 (0254) 391577, 391133 391606 
jakarta r.S. Harapan kita jl. S. Parman kav. 87 jakarta barat 11420 (021) 5681153 56963325
jakarta garuda Sentra operasi bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng jakarta barat 19110 (021) 5590369, 5590370 5590369
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jakarta Slipi jaya jl. Letjend. S. Parman kav. 17-18, gedung Slipi jaya jakarta barat 11480 (021) 5356830, 5356802 5356917 
jakarta bandara Soekarno-Hatta 
gedung angkasa Pura

bandara Soekarno-Hatta, gedung 601 jakarta barat 19120 (021)01240/1378/
2426

5502427
 

jakarta r.S. kanker dharmais jl. Letjend. S. Parman kav. 84-88, Slipi jakarta barat 11420 (021) 5681573 56943406 
tangerang taman niaga 
Soewarna

taman niaga Soewarna Lantai dasar blok b Lot 1-5
bandara internasional Soekarno Hatta

tangerang 11109 (021) 55911440, 55911242 55911441
 

jakarta jalan Panjang jl. Panjang no.5 a, kebon jeruk jakarta barat 11530 (021) 5327262, 5327472, 5327393 5322397 
Serang Pasar Lama jl. maulana Hasanuddin no. 57 b Serang 42112 (0254-220404-6 201224 
Serang Cikande kawasan industri modern Cikande, komplek ruko  

modern Cikande blok b no. 1, jl. raya Cikande
Serang 42186 (0254) 404102-4 400439

 
Cilegon krakatau Steel kawasan industri berat Cilegon, gedung adb krakatau Steel Cilegon 42431 (0254) 372124 391396 
Cilegon Pasar anyar jl. raya anyer no. 103, anyer Serang 42166 (0254) 603515 603516

HUb jakarta kYai taPa jl. kyai tapa no. 99 jakarta barat 11410 (021) 5634614 5634613

jakarta Puri indah jl. Puri indah raya ruko blok i / 1 jakarta barat 11610 (021) 5824408-9 5824410 
jakarta kebon jeruk Perjuangan jl. Perjuangan no. 9 b, kebon jeruk jakarta barat 11520 (021) 5360735-7 5348757 
jakarta kedoya rukan golden green no. 21, jl. arteri kedoya jakarta barat 11520 (021) 5824804 5824806 
jakarta design Center jl. jend. gatot Subroto kav. 53-54 jakarta Pusat 10260 (021) 5495136-8, 5495144 5495139 
jakarta jelambar jl. Pangeran tubagus angke no. 10 jakarta barat 11460 (021) 5647439, 5665804 5675890 
jakarta roxy mas jl. k.H. Hasyim ashari no. 125 jakarta Pusat 10150 (021) 6329512 6329487 
jakarta taman kebon jeruk jl. meruya ilir blok a no. 19 jakarta barat 11650 (021) 5304300, 5868489 5304127 
jakarta jembatan Lima jl. k.H. moch. mansyur no. 222 jakarta barat 11210 (021) 6306118, 6310068 6306112 
jakarta taman kedoya baru ruko agave blok b1/12a, jl. agave kedoya jakarta barat 11520 (021) 5822882 5823111 
jakarta Universitas trisakti kampus a Universitas trisakti, jl. kyai tapa no. 1, grogol jakarta barat 11440 (021) 5636771 5636527 
jakarta mal taman anggrek mal taman anggrek ground Level C 13a&C 13Z 

 jl. Letjend. S. Parman kav.21
jakarta barat 11470 (021) 56998570-8572 56998574

 
jakarta mal Puri indah komplek mal Puri indah, Lantai dasar Unit 70 C,  

jl. Puri agung, Puri indah
jakarta barat 11610 (021) 5822723, 5822778 5822302

 
jakarta Latumetten jl. Prof. dr. Latumetten no.17 E jakarta barat 11330 (021) 6343303 63851739
jakarta Puri kencana komplek Puri bugarjl. kencana Utama raya blok L6/g jakarta barat 11610 (021) 5819878 5808383 
jakarta taman Permata indah jl. kampung gusti blok m no.25, Penjaringan jakarta Utara 14440 (021) 6606262, 6603040 6602987 
jakarta jelambar baru ruko jelambar barujl. jelambar baru raya no.6b

grogol-Petamburan
jakarta barat 11460 (021) 5643966 56963916

 
jakarta jembatan dua ruko jembatan duajl. jembatan dua no.5C, Penjaringan jakarta Utara 14450 (021) 6619596 6620392 
jakarta taman duta mas ruko taman duta mas blok a3/46, grogol-Petamburan jakarta barat 11460 (021) 56942316 56942339 
jakarta taman Permata buana ruko taman Permata buana  

jl. Pulau bira iii blok d1 kav.47, kembangan
jakarta barat 11610 (021) 58355045 58304247

 
jakarta mohammad mansyur jl. kH. mohammad mansyur no.11 blok a-3 jakarta Pusat 10140 (021) 63857527 63857509 
jakarta grogol muwardi jl. dr muwardi ii no.15 a, grogol Petamburan jakarta barat 11460 (021) 58355045 58304247 
jakarta roxy Square gedung roxy Square, Lantai Lower ground blok C3 no. 7-8

jl. kyai tapa no. 1
jakarta barat 11440 (021) 56954494 56954514

HUb jakarta daan mogot jl. daan mogot jakarta barat 11460 (021) 5606248, 5674668-9 5606252

tangerang merdeka Plaza Sinar merdeka mas blok a2 no. 7-8, jalan merdeka 53 tangerang 15113 (021) 5517019, 5516959 5523718 
jakarta kalideres jl. Peta Selatan no. 6a-6b, kalideres jakarta barat 11840 (021) 54391549, 5450258-9 5450257 
tangerang bumi Serpong damai jl. gunung rinjani no.13 blok r-g, Sektor iV bumi Serpong damai tangerang 15311 (021) 5376767/68 5376769 
tangerang daan mogot jl. daan mogot no. 32 tangerang 15111 (021)5521050/58, 5510120 5521047 
tangerang Cikokol mahkota mas blok C / 14-15, Cikokol tangerang 15117 (021) 5543218 5543048 
tangerang ahmad Yani jl. jend. ahmad Yani no. 9 tangerang 15111 (021) 5522206, 5524965 5525004 
tangerang Ciledug jl. Ciledug raya no. 77, kav. 1-2, Ciledug tangerang 15154 (021) 7325200, 5847825 5847827 
jakarta grenvil grenvil real Estate blok bg 31-36 jakarta barat 11510 (021) 5689044/47 5689048 
tangerang ki Samaun jl. ki Samaun no. 214 tangerang 15118 (021) 5523618, 5521818 5525344 
jakarta taman Palem Lestari jl. boulevar taman Palem Lestari blok d1 no. 19 jakarta barat 11730 (021) 55955409 55955410 
tangerang Pinangsia karawaci ruko Pinangsia blok a-39, Lippo karawaci tangerang 15139 (021) 5516058, 5515745 5588869 
tangerang kota modern Perumahan modernland blok br no.19, jl. jendral Sudirman tangerang 15117 (021) 55749147-8 55749149 
jakarta taman Semanan indah komplek Perumahan taman Semanan indah

jl. dharma kencana blok d no. 6
jakarta barat 11750 (021) 5407035-6 5445098

 
jakarta daan mogot baru Pertokoan daan mogot baru, jl. jimbaran blok 7 b no. 14 jakarta barat 11840 (021) 54381659, 5459397 5459827
tangerang Cikupa Pertokoan Cikupa blok b no.3 jl. raya Serang km 14,8 tangerang 15710 (021) 5960561, 5963003 5961708 
tangerang gading Serpong ruko gading Serpong blok aa4 no 38, jl. boulevard tangerang 15333 (021) 5462297, 5462330 5462220
tangerang alam Sutera ruko Sutera niaga i no. 71, jl. raya Serpong tangerang 15325 (021) 53124348, 53124349 5398754
tangerang bSd modern ruko Pasar modern bSdSektor Commercial i blok r no.59

Serpong, jl. Pahlawan Seribu
tangerang 15318 (021) 53158541, 53158542 53158543

tangerang itC bSd ruko itC bSd no.17jl. Pahlawan Seribu, Serpong tangerang 15322 (021) 53161747 - 49 53161781

HUb jakarta gambir jl. ir. H. juanda no. 18 jakarta Pusat 10120 (021) 3808367-9, 3842654 3808357

jakarta gunung Sahari jl. industri no. 1 jakarta Pusat 10720 (021) 2600025, 2600170 2600236
jakarta krekot jl. H. Samanhudi no. 2 ab jakarta Pusat 10710 (021) 2311508, 2310593 2310314
jakarta ancol jl. Parang tritis no. 4 jakarta Utara 14430 (021) 6909447-9 6927821
jakarta tomang jl. tomang raya no. 32 jakarta barat 11430 (021) 56968006, 56968281 56968284 
jakarta juanda jl. ir. H. juanda no. 25 jakarta Pusat 10110 (021) 2310203, 2310455 2310311 
jakarta angkasa kantor Pusat Pt mna, jl. angkasa blok b-15 kav. 2-3 jakarta Pusat 10720 (021) 6540703, 6544906 6540705 
jakarta kP Pertamina jl. Perwira no. 2 jakarta Pusat 10110 (021) 2310380, 3815339 2310509 
jakarta Pasar baru jl. H. Samanhudi no. 46 jakarta Pusat 10710 (021) 2311443, 2310277 2310318 
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jakarta Pasar Seni ancol jl. Lodan timur, blok f jakarta Utara 14420 (021) 6413614, 6408862 682210 
jakarta departemen Hankam jl. merdeka barat no. 13-14 jakarta Pusat 10110 (021)3828403/05, 34830689 3840918 
jakarta kPkn ii jl. dr. Wahidin ii no. 3 jakarta Pusat 10710 (021) 3850160 3850159 
jakarta karang anyar ruko karang anyar blok C / 26 jakarta Pusat 10740 (021) 6247384 6249405
jakarta Plumpang jl. Yos Sudarso, depot Pertamina UPPdn iii Plumpang jakarta Utara 14230 (021) 43906859/61 43906860 
jakarta departemen keuangan gedung 16 Lantai departemen keuangan

jl.Lapangan banteng timur no. 2-4
jakarta Pusat 10710 (021) 3522074 3522072

 
jakarta Pertamina UPmS iii jl. kramat raya no. 59 jakarta Pusat 10450 (021) 3100242, 3925876-77 3925876 
jakarta taspen jl. Letjend. Suprapto, Cempaka Putih jakarta Pusat 10510 (021) 4256546 4256537 
jakarta krekot bunder ruko krekot bunder, jl. krekot bunder raya no.62, Sawah besar jakarta Pusat 10710 (021) 3841665 3809826 
jakarta Pademangan jl. Pademangan iV gang 6 no.39 jakarta Utara 14410 (021) 6409587, 6409588 6411910 
jakarta batu Ceper Wisma tigris jl. batu Ceper no.19 dEf jakarta Pusat 10120 (021) 3500229, 3442873, 3512474 3512435

HUb jakarta tanjUngPriok jl. Enggano no. 42 jakarta Utara 14310 (021) 4351168-9, 498274 493637

jakarta Cempaka mas kompleks Pertokoan graha Cempaka mas blok a 24-25
jl. Letjend. Suprapto

jakarta Pusat 10640 (021) 42800153-4, 4263947 4263946
 

jakarta Universitas Yarsi jl. Letjend. Soeprapto, Cempaka Putih jakarta Pusat 10510 (021) 4262540, 4259277/85 4259339 
jakarta Cakung komplek Pt kbn, jl. raya Cakung, Cilincing jakarta Utara 14410 (021) 44820957, 4416566 44820937 
jakarta Sunter Permai jl. Sunter Permai raya no. 1-4 jakarta Utara 14350 (021) 6408751, 6408766 6408763 
jakarta tanjungpriok Yos 
Sudarso

jl. Yos Sudarso no. 750 jakarta Utara 14210 (021) 4371946, 490617 490980
 

jakarta Cempaka Putih Permai Cempaka Putih Permai blok a no. 20-21, jl. Letjend. Suprapto jakarta Pusat 10510 (021) 4203363-4 4205880 
jakarta Sunter Paradise jl. Sunter Paradise blok f20 no. 45-a/b, Sunter jakarta Utara 14350 (021) 6459934, 6503701 686453 
jakarta tanjungpriok tawes jl. tawes no. 23, tanjungpriok jakarta Utara 14310 (021) 4300138, 492500 4300182 
jakarta ahmad Yani jl. jend. ahmad Yani no. 2 jakarta Pusat 10510 (021) 4211167, 44820942 4249658 
jakarta Perumpel tanjungpriok gedung Pulau Laut, jl. banda no. 1, tanjungpriok jakarta Utara 14310 (021) 4304953, 4304944, 43930230, 

43904547
4304952
 

jakarta Pulomas komplek artamas, jl. jend. ahmad Yani no. 2 jakarta timur 13210 (021) 4714814-5, 47865223 47868923 
jakarta rawasari jl. rawasari Selatan no. 9 jakarta Pusat 10570 (021) 42802853-4 42802852 
jakarta tanjungpriok bea & 
Cukai

kantor gudang Persediaan, Cabang Pelabuhan tanjungpriok
jl. Pasoso no. 4, jakarta

jakarta Utara 14310 (021) 43903235, 43903236 43903237
 

jakarta r.S. islam jakarta jl. Cempaka Putih tengah 1 jakarta Pusat 10510 (021) 4250451 Ext. 368 4206683 
jakarta Pertamina dPkk jl. Yos Sudarso no. 32-34 jakarta Utara 14320 (021) 43904578 497827 
jakarta itC Cempaka mas itC Cempaka mas mega grosir Lg no. 155-156, 

jl. Letjend. Suprapto
jakarta Pusat 10640 (021) 42874324, 42876943, 42874774 42873090

 
jakarta tanjungpriok  
departemen agama

kantor departemen agama kota jakarta Utara,  
jl. Plumpang raya Semper no.52

jakarta Utara 14210 (021) 4300489, 4304572, 4308769, 
4300821

4300733
 

jakarta griya inti Sentosa ruko griya inti Sentosa, jl. griya Utama blok a no.22 jakarta Utara 14350 (021)  65835033, 65835014, 65835034, 
65835035

6516285
 

jakarta taman Sunter indah ruko taman Sunter indah, jl. taman Sunter indah blok ki-1 no.15 jakarta Utara 14350 (021) 6514680, 6514681, 6500587 6500719 
jakarta Sunter agung Utara jl. Sunter agung Utara blok a 36d no.25 jakarta Utara 14350 (021) 65835132, 65835133, 65835229 64715602

 
jakarta mega grosir Cempaka 
mas

ruko mega grosir Cempaka mas blok E1/1 
jl. Letjend. Suprapto, kemayoran

jakarta Pusat 10640 (021) 42889320, 42889321, 42889322 42906759
 

jakarta mal Sunter mal Sunter Lantai dasar no.8b, jl. danau Sunter Utara jakarta Utara 14350 (021) 65832298, 65832299, 65832395 65831994
 

jakarta Prima Sunter ruko Prima Sunter, jl. danau Sunter Utara blok a kav no.1 jakarta Utara 14350 (021) 65836180, 65836181, 65830952 65830953

WiLaYaH iV/ jakarta 
tHamrin

jl. m.H. thamrin no. 5 jakarta Pusat 10340 (021) 39832922, 2300412
39832917-8, 
39832923

HUb jakarta kEbon SiriH jl. tanah abang timur no. 1-2 jakarta Pusat 10110
(021) 2311800,
108, 628

2310604, 2310216

jakarta Pasar tanah abang Pasar tanah abang blok d / 1 Los H 27 jakarta Pusat 10250 (021) 2300977 2300749 
jakarta Cideng jl. Cideng barat no. 87 jakarta Pusat 10150 (021) 3850658, 3446955 3857935 
jakarta duta merlin komplek Pertokoan duta merlin,  

blok a/26-28, jl. gajah mada no. 3-5
jakarta Pusat 10130 (021) 2311525 6342220

 
jakarta kebon jati jl. kebon jati no.18, komplek ruko no.116-117 jakarta Pusat 10250 (021) 3914859, 3914860 2303146 
jakarta Suryopranoto jl. Suryopranoto no. 48 C-d jakarta Pusat 10130 (021) 6304431-2, 6307747 6307748 
jakarta fakhrudin jl. k.H. fakrudin no.15, tanah abang jakarta Pusat 10250 (021) 2311079, 2301488 2301338 
jakarta gedung Pelni jl. gajah mada no. 14 jakarta Pusat 10130 (021) 6335770, 5510 63857742 
jakarta Pasar tanah abang 
blok a

Pasar regional tanah abang blok aLantai basement 2 
blok f no.85-86 

jakarta Pusat 10250 (021) 23571745, 23571748 23571746
 

jakarta tanah abang bukit Pasar tanah abang bukit blok b no.3, jl. fachrudin no. 36 jakarta Pusat 10250 (021) 3456372, 31908817 3456373 
jakarta kP bPkP kP bPkP, jl. Hayam Wuruk jakarta Pusat 10120 (021) 3866724 3866724 
jakarta metro tanah abang gedung Pusat grosir metro tanah abang Lantai 6 no. 6-7

jl. k.H. Wahid Hasyim no.187-189
jakarta Pusat 10230 (021) 30035457, 30035458 30035469

 
jakarta gedung Pelita air 
Service

jl. abdul muis no.52-56 jakarta Pusat 10160 (021) 3450750 3450750

HUb jakarta tHamrin jl. kebon Sirih no. 83 jakarta Pusat 10340 (021) 2302411 2303744, 2302567

jakarta menteng jl. gereja theresia no. 45 jakarta Pusat 10350 (021) 3928625 3143413 
jakarta jalan Sunda jl. Sunda no. 1 jakarta Pusat 10350 (021) 2300473, 2300718, 1930396 39899056 
jakarta menara thamrin jl. m.H. thamrin kav. 3 jakarta Pusat 10340 (021) 2303860 2302841
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jakarta gedung jaya jl. m.H. thamrin no. 12 jakarta Pusat 10250 (021) 2300272, 821, 629 2300316 
jakarta Wisma nusantara jl. m.H. thamrin no. 59 jakarta Pusat 10310 (021) 39000909 334947 
jakarta Sabang jl. kebon Sirih no. 73 jakarta Pusat 10340 (021) 3919931, 3919736 325285 
jakarta Plaza indonesia jl. m.H. thamrin kav. 28-30 jakarta Pusat 10350 (021) 2300766 2300320 
jakarta Sarinah jl. m.H. thamrin no. 11 jakarta Pusat 10340 (021) 2300644 2300720
jakarta gedung indosat jl. medan merdeka barat no. 21 jakarta Pusat 10110 (021) 3802614 2310141
jakarta gedung depparpostel jl. merdeka barat no. 17 jakarta Pusat 10110 (021) 3867496 3520678 
jakarta Caltex Pacific indonesia gedung Sarana jaya, jl. budi kemuliaan jakarta Pusat 10110 (021) 3512124 3512122

HUb jakarta imam bonjoL jl. imam bonjol no. 61 jakarta Pusat 10310 (021) 2300300, 2301555 2300433, 2300927

jakarta rSCm jl. diponegoro no. 71 jakarta Pusat 10430 (021) 3908574, 3909217 3100145 
r.S. jakarta jl. jend. Sudirman kav. 49 jakarta Selatan 12930 (021) 5732241-43 5710329 
jakarta bendungan Hilir jl. bendungan Hilir raya no. 82 jakarta Pusat 10210 (021) 5711658, 5721672 5711671 
jakarta Cik ditiro jl. ki S. mangunsarkoro no. 49 jakarta Pusat 10310 (021) 2300955, 956 2300837, 2300291 
jakarta Wisma indosemen jl. jend. Sudirman kav. 70-71 jakarta Selatan 12910 (021) 2510381 2510380 
jakarta berdharma jl. jend. Sudirman kav. 32-33 jakarta Pusat 10220 (021) 5701916 5706563 
jakarta mid Plaza jl. jend. Sudirman kav. 10-11 jakarta Pusat 10220 (021) 5704560, 5720710 5746474 
jakarta kebun melati jl. m.H. thamrin no. 8 a-b jakarta Pusat 10230 (021) 3907390 3907384, 3907278
jakarta Wisma metropolitan jl. jend. Sudirman kav. 29 jakarta Selatan 12920 (021) 5253208, 5705386 5701647, 5712288 
jakarta Plaza dua mutiara Plaza mutiara, jl. jend. Sudirman kav. 25 jakarta Selatan 12920 (021) 5208915/7 5208913

HUb jakarta Cikini jl. Cikini raya no. 56 jakarta Pusat 10330 (021) 31931732 327002

jakarta Stasiun Senen jl. Stasiun Senen no. 16 jakarta Pusat 10410 (021) 42887720 42887731
jakarta Pasar rumput jl. Sultan agung no. 59 d jakarta Selatan 12970 (021) 8294959 8315687
jakarta PLn gambir jl. m. ikhwan ridwan rais no. 1 jakarta Pusat 10110 (021) 3454001, 3510691 3453880 
jakarta Prapatan jl. Prapatan no. 30 jakarta Pusat 10410 (021) 34831074, 3847101 3847110 
jakarta atrium Senen ruko Segitiga Senen  blok E-21/22, jl. Senen raya no. 135 jakarta Pusat 10410 (021) 3852370 3852369 
jakarta Pasar Senen Proyek Pasar Senen blok iii Lantai i-ii  no. 1-4 jakarta Pusat 10410 (021) 4210035, 4210451 4211153 
jakarta taman ismail marzuki jl. Cikini raya no. 34-36 jakarta Pusat 10330 (021) 2300361 2301511 
jakarta kramat raya jl. kramat raya no. 94-96 jakarta Pusat 10450 (021) 3161941, 3161938 3161946 
jakarta Wisma alia jl. m. ikhwan ridwan rais no. 10-18 jakarta Pusat 10110 (021) 2311533, 2312029 2310175 
jakarta Cut meutia jl. Cut meutiah no. 16 jakarta Pusat 10340 (021) 3927781-3 2301586
jakarta gedung bimantara gedung bimantara, jl. kebun Sirih 17-19 jakarta Pusat 10340 (021)  3920105 3920017 
jakarta departemen agama jl. Lapangan banteng no. 3-4 jakarta Pusat 10710 (021) 3504143-153-156 3504132 
jakarta Pasar mobil kemayoran Pasar mobil kemayoran blok C no.S-044a, kemayoran jakarta Pusat 10260 (021) 6540806 6543016 
jakarta gedung askrindo jl. angkasa blok b-9 kav.8 jakarta Pusat 10610 (021) 6546550 6546550
jakarta Percetakan negara departemen kesehatan direktorat jenderal PPm & PL 

jl. Percetakan negara no.29
jakarta Pusat 10560 (021) 42802567 42802567

 
jakarta Salemba jamsostek gedung jamsostek, jl. Salemba raya no. 65 jakarta Pusat 10440 (021) 42802567 42802567 
jakarta kenari mas gedung kenari mas Lantai 2 blok g-5, jl. kramat raya no. 101 jakarta Pusat 10440 (021) 39842765 39840413

HUb jakarta CaSabLanCa jl. Casablanca kav. 18 jakarta Selatan 12870 (021) 8317028-29-32 8317011

jakarta gedung tira jl. H.r. rasuna Said kav. b-3 jakarta Selatan 12920 (021) 5209343-5 5209325 
jakarta tebet barat jl. tebet barat iX no.26, tebet jakarta Selatan 12810 (021) 83700179, 83795438, 83792659 83700178

jakarta tebet Supomo jl. Prof. dr. Supomo, SH no. 43, tebet jakarta Selatan 12180 (021) 8301180-81 8291001 
jakarta kuningan jl. H.r. rasuna Said kav. b-9, gedung menara duta jakarta Selatan 12920 (021) 5207075, 5207887 5200301 
jakarta rasuna Said jl. H.r. rasuna Said kav. C-5, gedung Enterprise jakarta Selatan 12920 (021) 2501256, 1240 2501249, 2501250
jakarta graha irama jl. H.r. rasuna Said kav. X-1, no. 1-2, graha irama Lantai dasar jakarta Selatan 12950 (021) 52964180, 52964282 52964179 
jakarta asem baris jl. kH. abdullah Syafie no.45E, tebet jakarta Selatan 12840 (021) 8308035, 8308065 8318593 
jakarta mega kuningan jl. denpasar kav. d iii, gedung rni jakarta Selatan 12950 (021) 2522852/55 2522853 
jakarta Saharjo kompleks gajah Unit f & g, jl. dr. Saharjo  no. 111 jakarta Selatan 12810 (021) 8293567-8 8282349, 83791681 
jakarta ambassador mall ambassador, jl. Prof. dr. Satrio jakarta Selatan 12940 (021) 57930970, 57930971-72 57930973 
jakarta Wisma tugu jl. H.r. rasuna Said kav. C 8/9 jakarta Selatan 12940 (021) 5208814 8298464 
jakarta tebet timur jl. tebet timur dalam raya no. 115 jakarta Selatan 12820 (021) 8290675, 8290521, 8290721 8291788 
jakarta tebet raya jl. tebet raya no.9a jakarta Selatan 12810 (021) 8310117 8310208

HUb jakarta jatinEgara jl. jatinegara timur no. 58 jakarta timur 13310 (021) 2800033 2800056-57

jakarta jatiwaringin jl. raya jatiwaringin no. 263, Pondok gede bekasi 17411 (021) 84972840, 8465362 8473566 
jakarta kalimalang jl. raya tarum barat blok m i no. 2, kav. billy moon, kalimalang jakarta timur 13450 (021) 8645943-4 8656511 
jakarta Pahlawan revolusi jl. Pahlawan revolusi no. 57, Pondok bambu jakarta timur 13470 (021) 8623403 8625120 
jakarta dewi Sartika jl. dewi Sartika no.184 a, Cawang jakarta timur 13630 (021) 8094755 8094754 
jakarta Puri Sentra niaga jl. Seulawah raya, Puri Sentra niaga blok C-50, jatiwaringin jakarta timur 13620 (021) 86600854-5 8604829 
jakarta rawamangun Pemuda jl. Pemuda no.10, kav.79 blok a jakarta timur 13220 (021) 4757450 4757451, 4705267 
jakarta Pondok bambu jl. Pahlawan revolusi no. 125 f/g, Pondok bambu jakarta timur 13430 (021) 8610456-67 8612422 
jakarta rawamangun  
Pegambiran

jl. Pegambiran no. 4, rawamangun jakarta timur 13220 (021) 4702841 4750071 

jakarta d.i. Panjaitan jl. d.i. Panjaitan kav. 9, gedung Wika jakarta timur 13340 (021) 2800088 8195074 
jakarta matraman jl. matraman raya no. 31 jakarta timur 13150 (021) 8503181, 8503183 8502389 
jakarta jatinegara barat jl. jatinegara barat no. 142 ab jakarta timur 13320 (021) 8199747, 8508805 8508807 
jakarta Pondok kelapa jl. tarum barat km. 4,5, kalimalang jakarta timur 13450 (021) 8645173 8655418 
jakarta buaran ruko taman buaran indahjl. buaran raya blok a jakarta timur 13470 (021) 8608169, 8608232 86611127 
jakarta Pasar jatinegara jl. matraman raya no. 242 jakarta timur 13310 (021) 2800064 2800072 
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bekasi jatibening rukan Villa jatibening toll kaveling no.a-05,  
jl. Caman raya, jatibening, P. gede

bekasi 17412 (021) 84978016 84993901 

jakarta Waskita karya jl. biru Laut X kav. 10, Cawang jakarta timur 13340 (021) 8564421 8564422 
jakarta klender kompleks ruko blok b1 no.6, jl. i gusti ngurah rai jakarta timur 13470 (021) 86612125-7 86612129 
jakarta Pramuka gedung iS Plaza, jl. Pramuka raya kav.151 jakarta timur 13120 (021) 8199377, 8564666 8199341 
jakarta Halim Perdanakusuma bandara Halim Perdanakusuma no. 21/Ht jakarta timur 13610 (021) 80889951 80889950 
jakarta otto iskandardinata gedung graha marba, Lantai 1, jl. otto iskandardinata no. 64 jakarta timur 13450 (021) 85904114, 85903837 85903966 
jakarta rawamangun balai 
Pustaka

komplek ruko mega indah blok a3
jl. balai Pustaka timur no.39, rawamangun

jakarta timur 13220 (021) 47861964 47861964

HUb jakarta PULogadUng jl. raya bekasi km. 21, Pulogadung jakarta Utara 14250 (021) 4602877 4602875, 4602879

jakarta kawasan industri 
Pulogadung

jl. Pulobuaran no. 2, Pulogadung jakarta timur 13930 (021) 46826936, 4600081 46825364 

jakarta kelapa gading bolevar jl. bolevar raya blok L no. 8, kelapa gading jakarta Utara 14240 (021) 4520245, 4520474 4520203 
jakarta Perumnas klender jl. raya teratai Putih blok 19 no.5 C-d, klender jakarta timur 13460 (021) 86601823-4 86601828 
bekasi ahmad Yani jl. jend. ahmad Yani, Pusat Perdagangan kalimalang 

blok a Viii no.17-18
bekasi 17141 (021) 8848683 8846716 

jakarta kelapa gading barat jl. bolevar barat raya blok LC-7 no. 22-23, kelapa gading jakarta Utara 14240 (021) 45841815-6 4504788 
bekasi juanda jl. ir. H. juanda no. 155 bekasi 17112 (021) 8803023 8800881 
bekasi Cikarang ruko Union blok E no.1, jl. m.H. thamrin, Lippo Cikarang bekasi 17550 (021) 89909420-1 89909422 
bekasi kemang Pratama ruko kemang Pratama, jl. kemang Pratama raya blok mm-02 bekasi 17114 (021) 8271328 8271326 
jakarta kelapa gading jl. kelapa gading bolevar blok tb2 no. 6-8, kelapa gading jakarta Utara 14240 (021) 4509076-7 4520566 
bekasi Sentra niaga kalimalang jl. jend. ahmad Yani, Sentra niaga kalimalang blok a3 no. 6-7 bekasi 17141 (021) 8853507 8862613 
jakarta graha rekso graha rekso building ground & 3rd floor 

jl. bulevar artha gading kav.a1
jakarta  Utara 14240 (021 ) 45856278, 45856279, 45856315, 

45856317, 45856866, 45856867
45856266, 
45856277 

jakarta Permata Ujung menteng ruko Permata Ujung menteng blok b1
jl. raya bekasi km 25, Cakung

jakarta timur 13910 (021) 46833623, 46833624, 46833482 46820527 

bekasi bulak kapal ruko juanda Elok no.3ajl. ir. H.juanda bekasi 17112 (021) 8814241, 8814844, 8814593 8814002 
bekasi mega Hypermall bekasi mega Hypermall Lantai 1 no.23, jl. jend. ahmad Yani no.1 bekasi 17144 (021) 88956375, 88956575, 88958059 88957674

 
jakarta mal kelapa gading mal kelapa gading 3, Unit Lg 47,  

jl. bulevar raya blok m, kelapa gading Permai
jakarta Utara 14240 (021) 45853740-2 45853745 

Cikarang jababeka kawasan industri Cikarang, ruko Commercial blok a, no. 25-26 Cikarang 17550 (021) 89832280-81 89832282 
bekasi Pondok Ungu Pertokoan naga Swalayan blok a 17, jl. Sultan agung bekasi 17132 (021) 88852531-32 88852533 
bekasi taman galaxi komplek Pertokoan taman galaxi, jl. galaxi raya blok g no. 1 bekasi 17147 (021) 82424918, 82424919 8205212 
bekasi grand mal komplek ruko grand mal bekasi kaveling b no. 7 

jl. raya Sudirman
bekasi 17135 (021) 88854988-9 88854987

 
Cikarang ruko Sentra ruko Sentra Cikarang blok C no. 2, jl. raya Cikarang - Cibarusah bekasi 17550 (021) 89902333, 89903742 89901502 
jakarta artha gading rukan artha gading niaga blok a.17

jl. raya boulevard artha gading
jakarta Utara 14240 (021) 45847771-2 45847773 

bekasi Cibitung kawasan industri mm 2100, Cibitung, bekasi fajar bekasi 17520 (021) 8981217 8980344 
bekasi Harapan indah ruko Sentra niaga blok Sn 07, jl. boulevard Hijau

kompleks Perumahan Harapan indah
bekasi 17131 (021) 88872211, 88872244, 88872266 88875533

 
bekasi kalimas ruko kalimas, jl. Chairil anwar blok C no. 3 a bekasi 17113 (021) 88353563, 88355577 8810036 
jakarta kelapa gading inkopal Pertokoan dan kantor inkopal jl. bulevar barat raya blok a 

no.12a, kelapa gading barat
jakarta Utara 14240 (021) 45859414, 45859415, 45859416 45851022

 
jakarta kelapa gading Hibrida jl. bulevar raya blok Pd9 no.12a jakarta timur 14250 (021) 45866152, 45866153, 45866154 4525827 

Villa nusa indah komplek Perumahan Villa nusa indah iblok U3 no.3 - 4 bogor 16969 (021) 8214349, 8215078, 8215488 8213763 
bekasi Villa galaxi jl. Pulo ribung raya blok ar no.25 bekasi 17148 (021) 82425777, 82425306, 82425850 82426013

 
jakarta kelapa gading bolevar 
timur

jl. raya bolevar timur blok nb i no.55 jakarta timur 14250 (021) 4535909, 4535910, 4535911 45865866
 

jakarta kelapa gading bolevar 
raya

jl. bolevar raya blok La 6 no.10-11 jakarta timur 14240 (021) 45856822, 45856823, 45856824 4530510

WiLaYaH V/ jakarta       
SUdirman

jl. jend. Sudirman kav. 54-55 jakarta Selatan 12190 (021) 5266566 ext.8710-15 5267371, 5267365

HUb jakarta PLaZa mandiri jl. jend. gatot Subroto kav. 36-38 jakarta Selatan 12190 (021) 5263553 5263656, 5263756

jakarta mampang jl. mampang Prapatan  no. 61 jakarta Selatan 12790 (021) 7995559, 7980695 7989909 
jakarta Wisma argo manunggal jl. jend. gatot Subroto kav. 22 jakarta Selatan 12930 (021) 2520051-3 2520054 
jakarta gedung bidakara jl. jend. gatot Subroto kav. 71-73 jakarta Selatan 12870 (021) 83793115-9 83793120 
jakarta Wisma baja jl. jend. gatot Subroto kav. 54 jakarta Selatan 12170 (021) 5200683, 5221261-2 5204338, 5207277 
jakarta Pancoran jl. raya Pasar minggu no.17 a jakarta Selatan 12780 (021) 7983377 7983422 
jakarta gatot Subroto ged. menara jamsostek jl. jend. gatot Subroto kav. 38 jakarta Selatan 12710 (021) 52961514, 52962256-7 52961513 
jakarta gedung jamsostek jl. jend. gatot Subroto no. 79 jakarta Selatan 12930 (021) 5201885, 5255155 5221632 
jakarta m.t. Haryono jl. Letjend. m.t. Haryono kav. 17 jakarta Selatan 12810 (021) 83792003, 8291043-4 8297223 
jakarta gedung Patrajasa gedung Patrajasa, jl. jend. gatot Subroto kav. 32-34 jakarta Selatan 12950 (021) 5227994 5227993, 5252265 
jakarta grha Citra Caraka grha Citra Caraka/Witel iV, jl. jend. gatot Subroto no. 52 jakarta Selatan 12710 (021) 5222185-6 5203868 
jakarta nindya karya jl. Letjend. m.t. Haryono no. 3-7 jakarta timur 13630 (021) 8096961 8096961 
jakarta bkPm gedung bkPm, jl. jend. gatot Subroto kav. 44 jakarta Selatan 12190 (021) 5225828-9 5225828 
jakarta Wisma ikPt Wisma ikPt jl. m.t. Haryono kav.4-5 jakarta Selatan 12820 (021) 8294717 8353987
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HUb jakarta SUdirman Plaza bapindo, jl. jend. Sudirman kav. 54-55 jakarta Selatan 12190 (021) 5266527 5266528-29

jakarta mayestik jl. kyai maja no. 6 a1-2, kebayoran baru jakarta Selatan 12120 (021) 7233486, 7233487 7233715 
jakarta ratu Plaza Perkantoran ratu Plaza Unit gb 2a & 2b, jl. jend. Sudirman no. 9 jakarta Pusat 10270 (021) 2700851, 2700853 2700854 
jakarta dPr ri gedung mPr/dPr ri Senayan, jl. jend. gatot Subroto jakarta Pusat 10270 (021) 5701274, 5715400 5701275 
jakarta bursa Efek gedung bursa Efek jakarta, jl. jend. Sudirman kav. 52-53 jakarta Selatan 12190 (021) 5153003-4 5153012, 5154165
jakarta Simprug jl. kramat no. 5 a-C, arteri Simprug, kebayoran Lama jakarta Selatan 12240 (021) 7231355, 7253780 7253787, 7231358
jakarta gedung  
Pusat kehutanan

jl. jend. gatot Subroto, manggala Wanabakti jakarta Pusat 10270 (021) 5703265, 5703246 5732972, 5711204
 

jakarta Puncak Emas jl. jend. Sudirman kav. 61-62 jakarta Selatan 12190 (021) 5200208, 5200234 5202462, 5202464 
jakarta Palmerah jl. Palmerah barat no.39 jakarta Pusat 10270 (021) 5308376 5308376 
jakarta gedung aka gedung aka Lantai dasar, jl. bangka raya no. 2 jakarta Selatan 12730 (021) 71790829 7198430
jakarta Permata Hijau Pertokoan Permata Hijau blok dC no. 25 jakarta Selatan 12210 (021) 5346918, 5346981 5485627 
jakarta mabes Polri jl. trunojoyo no. 3, kebayoran baru jakarta Selatan 12110 (021) 7255467, 2700299 2700300 
jakarta Pakubuwono jl. Pakubuwono Vi no. 39a, kebayoran baru jakarta Selatan 12120 (021) 7223462-63 72790837 
jakarta Pos Pengumben kompleks intercon megah blok W.3 no. 20 jakarta barat 11640 (021) 5864931, 5864951, 5865075 5864448 
jakarta itC Permata Hijau ruko grand itC Permata Hijau blok Emerald g 28 

jl. arteri Permata Hijau
jakarta Selatan 12210 (021) 53663322, 53663950, 53663951 53663622

jakarta Plaza abda Plaza abdajl. jend. Sudirman kav.32 jakarta Selatan 12190 (021) 51401090 51401091
jakarta kemanggisan jl. budi raya no.7 a-b, kemanggisan jakarta barat 11480 (021) 53666265 53666264

HUb jakarta faLatEHan jl. falatehan i no.44 jakarta Selatan 12160 (021) 2700501-3 2700516, 2700202

jakarta Panglima Polim jl. Panglima Polim raya no. 192 blok a, kebayoran baru jakarta Selatan 12000 (021) 2700106, 2700119 2700122
jakarta kalibata jl. raya Pasar minggu km. 17 no.8 jakarta Selatan 12740 (021) 7945427-8 7945429 
jakarta Pasar minggu jl. raya Pasar minggu no. 89 j, Pejaten jakarta Selatan 12510 (021) 79190338-9 79190337
jakarta Wolter monginsidi jl. Wolter monginsidi no. 57, kebayoran baru jakarta Selatan 12180 (021) 2702861-3 2702864
jakarta departemen PU jl. Patimura no. 20, kebayoran baru jakarta Selatan 12110 (021) 2700017 2700018, 7397730
jakarta PLn Pusat jl. trunojoyo m 1 no. 135, kebayoran baru jakarta Selatan 12160 (021) 72794359, 7251091 2700019
jakarta grand Wijaya jl. Wijaya ii, komp. Wijaya grand Center blok b 1-3 jakarta Selatan 12160 (021) 2700107 2700938
jakarta kemang raya jl. kemang raya no. 18 a jakarta Selatan 12370 (021) 7199123-7 7190448 
jakarta iskandarsyah graha iskandarsyah, jl. iskandarsyah raya no. 66 jakarta Selatan 12160 (021) 2702711-3 2702716, 2700016
jakarta melawai jl. melawai raya no. 12-14, kebayoran baru jakarta Selatan 12160 (021) 2700346 2700352, 2700324
jakarta r.S. Pusat Pertamina jl. kyai maja no. 43, kebayoran baru jakarta Selatan 12120 (021) 2700347, 7219288 2700347
jakarta jatipadang jl. raya ragunan no. 8 d jakarta Selatan 12520 (021) 7890989 78845753
jakarta kemang Plaza kemang Plaza, jl. kemang raya no. 15C jakarta Selatan 12790 (021) 794582,

71794583, 71794585
71790789
 

jakarta kalibata rawajati ruko kalibata indah blok k no.20jl. rawajati timur, kalibata jakarta Selatan 12750 (021) 7987185, 7987186, 7980932 7987152 
jakarta kemang Selatan gedung Haery jl. kemang Selatan raya no.151 jakarta Selatan 12560 (021) 7812371, 7812372, 7812373 7814737

HUb jakarta Pondok indaH jl. metro Pondok indah kav.ii Ua no. 48-50 jakarta Selatan 12310 (021) 7507208-9, 7505045 7694850, 7698778

jakarta gandaria jl. gandaria tengah iii no. 21, kebayoran baru jakarta Selatan 12130 (021) 2702865-7 2702867
jakarta Cirendeu jl. Cirendeu raya, Pertokoan Prima indah no. 10 tangerang 15419 (021) 7444809-810 7444812
jakarta radio dalam jl. radio dalam raya no.11-11a jakarta Selatan 12140 (021) 2700439-626-440 2700627
jakarta mal Pondok indah jl. metro Pondok indah, Pondok indah mal blok b/2 jakarta Selatan 12310 (021) 7506717-9, 7506793 7506721 
jakarta aminta Plaza gedung aminta Plaza, jl. Letjend. t.b. Simatupang kav. X jakarta Selatan 12310 (021) 7512062-67 7512061, 7512071 
jakarta Plaza Pondok indah jl. taman duta kav. ii Ua 36-37, Pondok indah jakarta Selatan 12310 (021) 7507213-4 7507213
jakarta Lebak bulus jl. karang tengah, bona indah blok a2/b7, Lebak bulus jakarta Selatan 12440 (021) 7692733-34, 7692063 7691845 
jakarta Pondok Pinang Center Pertokoan Pondok Pinang Center blok a 36/38/40 

jl. Ciputat raya
jakarta Selatan 12310 (021) 7507366-7 7507365

 
Cinere jl. Cinere raya kav. 32-33 depok 16514 (021) 7541916, 7543844 7533985, 7547565
depok bukit Sawangan ruko bukit Sawangan indah blok f 2 no.1 

jl. raya Parung km.35, Sawangan
depok 16518 (0251) 604904, 604905 604908

 
jakarta Pondok indah metro jl. metro Pondok indah kav.ii Ua no. 24-27, Pondok indah jakarta Selatan 12310 (021) 7503057 7653061 
tangerang Serpong Simpang tiga Puspitek Serpong tangerang 15310 (021) 7560948-9 7560950 
jakarta arteri Pondok indah jl. Sultan iskandar muda no. 8a, kebayoran Lama Selatan jakarta Selatan 12240 (021) 2701173-5 7396772 
Cinere PLn gandul kompk. kantor PLn (Persero) UbS P3b, jl. garuda no. 15 depok 16514 (021) 7542646 7533209
depok Cinere Limo jl. Cinere raya no.18 b, Cinere depok 16514 (021) 7536364, 7536360 7536368
jakarta mal Pondok indah 2 mal Pondok indah 2 no.g 33 Cjl. metro Pondok indah jakarta Selatan 12310 (021) 75920455 75920452

HUb jakarta fatmaWati jl. r.S. fatmawati no. 8, Cilandak jakarta Selatan 12430 (021) 7504791, 7509191 7504326, 7692309

jakarta Cipete gedung Chase Worth, jl. r.S. fatmawati no. 75, Cipete jakarta Selatan 12410 (021) 7236142-5 7236141 
jakarta Pejaten jl. Warung jati barat no. 15 a, Pejaten jakarta Selatan 12550 (021) 78831247, 78831086 78831127 
jakarta Pondok Labu jl. r.S. fatmawati no. 8 , Pondok Labu jakarta Selatan 12430 (021) 75816903, 7692324 7699803
jakarta Simatupang gedung Pt aaf, jl. Letjend. t.b. Simatupang kav. 18 jakarta Selatan 12430 (021) 75816558-9 75816560
jakarta ragunan jl. Harsono rm no.3, gedung d, kP departemen Pertanian jakarta Selatan 12550 (021) 7805441, 7805184 7805116 
jakarta kawasan komersial 
Cilandak

jl. raya Cilandak kko, kawasan komersial Cilandak gedung iii jakarta Selatan 12560 (021) 7801478, 7802464 7801479 

jakarta Warung buncit raya jl. Warung buncit raya no. 6, Wisma ritra jakarta Selatan 12740 (021) 7970906, 7980666 7980644 
jakarta gedung Elnusa graha Elnusa, jl. Letjend. t.b. Simatupang kav. 1 b jakarta Selatan 12560 (021) 78831183-4 78831184
jakarta Universitas Pancasila jl. raya Lenteng agung, Srengseng Sawah jakarta Selatan 12640 (021) 7270086 ext.120 78880410
jakarta itC fatmawati ruko itC fatmawati no.17 jl. rS. fatmawati jakarta Selatan 12150 (021) 7248700, 727988815 7392522
jakarta mampang imigrasi jl. Warung buncit raya no.302 H jakarta Selatan 12760 (021) 7940450 7972146
jakarta fatmawati  
Cenderawasih

jl. Cendrawasih i no.15 a, Cilandak jakarta Selatan 12420 (021) 75905080 75912911
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HUb jakarta bintaro jl. bintaro Utama, bintaro jaya Sektor i jakarta Selatan 12330 (021) 7340924-8 7364068-9

jakarta Pamulang komplek Pertokoan Pamulang Permai tangerang 15417 (021) 7421007-8 7421009 
tangerang bintaro jl. bintaro Utama 3 a blok d no. 42-43 Sektor iii, bintaro jaya tangerang 15225 (021) 7362419, 7362404 7375884
jakarta bintaro burung gereja jl. burung gereja  blok b2 HS 2 no.6, Sektor ii, bintaro jaya jakarta Selatan 12330 (021) 7357272, 7357277 7357318 
tangerang graha karnos jl. ir. H. juanda no. 39, Ciputat tangerang 15412 (021) 74701725, 74701726, 701727 74705316 
jakarta Ciputat Center Pertokoan Ciputat Center, jl. Ciputat raya no. 75 tangerang 15412 (021) 7493125 7491621 
jakarta kebayoran Lama jl. raya kebayoran Lama no. 222 jakarta Selatan 12220 (021) 2700602-5 2700606, 2702690 
tangerang Pasar Ciputat ruko mutiara Center Ciputat, jl. dewi Sartika no.b 3, Ciputat tangerang 15411 (021) 7426545, 7425932, 7425635 7426021 
jakarta gedung Lemigas  kanpus. PPPtmgb Lemigas, jl. Ciledug raya jakarta Selatan 12230 (021) 2700298, 72795635 2700298 
tangerang Pondok Cabe mutiara komplek Pertokoan Pondok Cabe mutiara blok b-3a

jl. raya Parung
tangerang 15418 (021) 7490389 7424976 

tangerang bintaro Sentra 
menteng

ruko Sentra menteng, bintaro jaya Sektor Vii blok mn 29 tangerang 15225 (021) 74864018-9 74863971 

jakarta bintaro Veteran jl. rS C. Veteran no. 23 bintaro jakarta Selatan 12330 (021) 73889818, 7351265, 7374758 7351303 
jakarta Petukangan jl. raya Ciledug no.5 C, Petukangan jakarta Selatan 12270 (021) 73887739, 73887620, 73887702 7372450 

tangerang jurangmangu ruko Pondok aren, jl. raya Ceger no. 59 tangerang 15222 (021) 73887963, 73887964, 73886679 73886485

HUb jakarta PaSar rEbo Plaza PP, jl. Letjend. t.b. Simatupang no. 57 jakarta timur 13760 (021) 8403957, 8408283 8403961, 8414446

jakarta gedung aneka tambang jl. Letjend. t.b. Simatupang, tanjung barat jakarta Selatan 12530 (021) 7892955-7, 7891226 7892953 
jakarta Cilangkap komplek mabes abri Cilangkap jakarta timur 13870 (021) 8441076, 8711748 8711447
jakarta Cibubur jl. Lapangan tembak, Pertokoan Cibubur indah blok. a-22-23 jakarta timur 13720 (021) 87704204-6 8703106 
jakarta kramatjati kokan anggatra PUSdikkES no.PP8-a1 dan PP9-a1 

jl. raya bogor km.18
jakarta timur 13510 (021) 8000455, 80882150 8000378, 

80876863 
bekasi Plaza Pondok gede jl. raya Pondok gede no. 50 b, Pondok gede bekasi 17414 (021) 8485643, 8485645 8482936 
jakarta Cimanggis jl. raya jakarta bogor km. 28 jakarta timur 13710 (021) 8710013, 87100775 8710776 
depok jl. margonda raya no. 2 depok 16432 (021) 7520569 7762684 
jakarta Plaza kramatjati indah jl. raya bogor, Pertokoan ramayana blok a no.11-12 jakarta timur 13510 (021) 8090364 8090324 
Cibubur automotive Center komplek Cibubur Point automotive Center blok a 12

jl. raya alternatif Cibubur–Cileungsi
depok 16954 (021) 84592909, 8446542 84592910 

Citeureup jl. mayor oking no.10-11, Citeureup bogor 16810 (021) 87942420, 87942283, 87909462 87942683 

jakarta mal Cijantung mall Cijantung Lantai dasar no. 33, jl. Pendidikan i, Cijantung jakarta timur 13770 (021) 87797855-6 87797857 
depok kelapa dua jl. raya akses Ui no. 88 C, kelapa dua, Cimanggis depok 16951 (021) 87712226 87712226 
depok tengah komplek ruko Sukmajaya no. 15, jl. tole iskandar, depok ii tengah depok 16411 (021) 7715427, 7715432 7715441 
Cibubur Citra grand komplek Citra grand ruko 2 no. 15

jl. alternatif km.4, Pondok gede
bekasi 17435 (021) 84596942, 84596941 84300086 

jakarta taman mini indonesia 
indah

komplek tmii, gedung Sasana kriya no. b 16 jakarta timur 13560 (021) 8403190 8714954 

jakarta r.S. m.H. thamrin jl. raya Pondok gede no. 23 , kramatjati jakarta timur 13550 (021) 8096791 8008963 
jakarta Pasar induk kramatjati Pasar induk kramatjati, jl. raya bogor jakarta timur 13510 (021) 8400248 8400879 
depok Cisalak jl. raya bogorkm 31 no. 8, Cisalak depok 16416 (021) 8734224, 8734117 8734220 
depok i jl. nusantara raya no. 25 ab depok 16432 (021) 77205078, 77205270 77205361
jakarta Condet jl. raya Condet no.15 jakarta timur 13520 (021) 80878729, 80878730, 80878731 80878727 

depok timur jl. Proklamasi raya blok a no.7-8, depok ii timur depok 16417 (021) 77831443, 77829381, 77827453 77830194 

bekasi Ujung aspal jl. raya Hankam no.18 b-C, jati murni, Pondok gede bekasi 17431 (021) 84592090, 84597382 84592091 
depok itC Pertokoan itC depok no.49jl. margonda raya depok 16431 (021) 77202319, 77202325 77202356 
bekasi jati asih jl. raya jati makmur no.53 b, Pondok gede bekasi 17421 (021) 8461731, 8461991, 8462059 8461819 
Cibubur kota Wisata ruko Sentra Eropa blok a no.6,  

Perumahan kota Wisatajl. transyogi km.6, Cibubur
bogor 16968 (021) 84935699, 84930634, 84930635 84935675 

Cibubur time Square time Square Cibubur, ruko madison Square b3-3a
jl. raya alternatif Cibubur–Cileungsi km.4

bekasi 17435 (021) 84302577, 84303649, 84303650 84302578

WiLaYaH Vi/ bandUng jl. Soekarno Hatta no. 486 bandung 40266 (022) 7506242, 7511478 7505810, 7506632

HUb bandUng aSia-afrika jl. asia afrika no. 107 bandung 40112 (022) 4207026, 4203461, 4336693 4206998, 4233546

bandung kiaracondong jl. kiara Condong no. 95 bandung 40281 (022) 7273046 7205633 
bandung buah batu jl. buah batu  no. 268 bandung 40264 (022) 7320854-5 7300369
bandung binacitra jl. Soekarno Hatta no. 162 bandung 40235 (022) 5422366, 5406674, 5406693 5411336, 5409846 
bandung asia afrika Selatan jl. asia afrika no. 118-120 bandung 40261 (022) 4240282 4240281 
bandung metro jl. Soekarno Hatta no. 638 bandung 40286 (022) 7508202 7562091
bandung Soekarno-Hatta jl. Soekarno Hatta no. 486 bandung 40266 (022)  7562950 7562944
bandung Siliwangi jl. Siliwangi no. 3 bandung 40132 (022) 2506858, 2502549, 2531941, 

2531942
2531940 

bandung kopo jl. raya terusan kopo 228 a bandung 40226 (022) 5425541-3 5410568
bandung alun-alun jl. asia afrika no. 51 bandung 40001 (022) 4205555 4205312
bandung jamika jl. jamika no. 33 C bandung 40231 (022) 6403199 6403199
bandung Sumbersari jl. Soekarno Hatta no. 132-b bandung 40222 (022) 6046262 6046261
bandung burangrang jl. burangrang no. 35-d bandung 40262 (022) 7333999 7333995
bandung Pungkur jl. Pungkur no.97 b bandung 40251 (022) 4262345, 4262346, 4262347 4262348 
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bandung bkr jl. bkr no.124 a bandung 40254 (022) 5222752 5226925
bandung Soreang jl. raya Soreang no.457 bandung 40377 (022) 5892828 5896133

HUb bandUng SUraPati jl. Surapati no. 2 bandung 40115 (022) 4241411 4207552, 4241436

tasikmalaya otto iskandardinata jl. otto iskandardinata no. 26 tasikmalaya 46113 (0265) 331821 331824 
bandung ahmad Yani jl. jend. ahmad Yani no. 730, gerbang Puri tirta kencana bandung 40282 (022) 7213707 7213708 
bandung martadinata jl. r.E. martadinata no.103 bandung 40115 (022) 4209093 4204991
bandung Ujungberung jl. a.H. nasution no. 67 bandung 40611 (022) 7800135 7815020
bandung kanpus telkom gedung kantor Pusat Pt telkom, jl. japati no. 1 bandung 40133 (022) 706661 706562 
Sumedang jl. mayor abdurachman no.99 Sumedang 45323 (0261) 210275, 210276, 210277 210565 
tasikmalaya mustofa jl. H.S. mustofa no. 294 tasikmalaya 46125 (0265) 333328 333336
garut jl. ahmad Yani no. 24 garut 44115 (0262) 231698 232675
tasikmalaya Sutisna jl. Sutisna Senjaya no. 88 tasikmalaya 46114 (0265) 323261 335059
Ciamis jl. ahmad Yani no. 21 Ciamis 46211 (0265) 771538 771384
bandung Stt telkom komplek Stt telkom, jl. japati no. 1 bandung 40133 (022) 7512480 7207501 
bandung rancaekek jl. raya dangdeur no. 137, rancaekek bandung 40394 (022) 7791010, 7791001 7791001 
bandung jamsostek jl. Cikutra no. 204 a bandung 40125 (022) 7207437 7207437
bandung gatot Subroto jl. jend gatot Subroto no. 295 a bandung 40274 (022) 7320412 7313469
tasikmalaya Cihideung jl. raya Cihideung no. 39 tasikmalaya 46121 (0265) 311214 311212
Ciamis banjar jl. Letjend. Suwarto no. 48 Ciamis 43622 (0265) 742466 744719

HUb bandUng braga jl. braga no. 133 bandung 40111 (022) 4236030 4204444, 4238129

karawang jl. tuparev no. 44 kerawang 41312 (0267) 402353 402853
dawuan Cikampek jl. jend. ahmad Yani (Pupuk kujang) Cikampek 41373 (0264) 316140 316385 
bandung r.S. Hasan Sadikin jl. Pasteur no. 38 bandung 40161 (022) 2042575 203184, 2043311 
Cimahi jl. raya Cimahi no. 612 bandung 40525 (022) 6644628 6644628
bandung Pasteur jl. dr. junjunan no. 155 a  bandung 40173 (022) 6020295-6 6020360
Purwakarta jl. Sudirman no. 176 Purwakarta 41115 (0264) 201505 201507
bandung Pajajaran jl. Pajajaran no. 125 bandung 40174 (022) 6018862, 6032301 6032296, 6002019 
bandung Setiabudi jl. Setiabudi no. 170 f bandung 40141 (022) 2038481 234958
Pamanukan jl. ion martasasmita no.35, Pamanukan Subang 41254 (0260) 554555 551357 
Subang jl. jend. ahmad Yani no.5 Subang 41211 (0260) 417773, 416445, 416550 416665 
baros Lewigajah ruko taman Pondok mas indah no. 4, jl. baros Cimahi 40532 (022) 6634666 6634659 
bandung Setrasari Plaza Setrasari Plaza blok a no.5 jl. Suria Sumantri bandung 40146 (022) 2002465 2007496 
bandung otista jl. otto iskandardinata no. 293 bandung 40251 (022) 4224728, 4224730 4237271 
bandung Cimindi jl. raya Cimindi no.270 bandung 40175 (022) 6631642, 6631663 6631643 
bandung Sukajadi jl. Sukajadi no.152 d bandung 40161 (022) 2037944, 2031762, 2042734 2041073 
Padalarang jl. raya Padalarang no.465 a Padalarang 40553 (022) 6808214, 6808206 6808213 
Cikampek gkb Pt Pupuk kujang kawasan Pt Pupuk kujang Cikampek 41373 (0264) 316386 611623

HUb bogor jl. ir. H, juanda no. 12 bogor 16121 (0251) 313644, 320008, 324836 323967, 382401

Sukabumi Sudirman jl. jend. Sudirman no. 124 Sukabumi 43132 (0266) 221319 221236 
bogor Suryakencana jl. Suryakencana no. 310 bogor 16123 (0251) 381136, 329611 381134, 353104
bogor kapten muslihat jl. kapten muslihat no. 17 bogor 16121 (0251) 311129 326852 
Cibinong jl. raya bogor km. 47 Cibinong bogor 16916 (021) 87916724 87916724
Sukabumi ahmad Yani jl. ahmad Yani no. 44 Sukabumi 43131 (0266) 222801 221116 
Cianjur jl. Suroso no. 51 Cianjur 43211 (0263) 268383 266078
Cipanas jl. raya Cipanas no. 43, Pacet Cianjur 43553 (0263) 511037 511039
Cicurug jl. Siliwangi no. 287 b, Cicurug Sukabumi 43159 (0266) 732512 736364
bogor Warung jambu jl. raya Pajajaran no. 1-b bogor 16153 (0251) 380733, 380763 390287
bogor tajur jl. raya tajur no. 130 bogor 16720 (0251) 387356 319825 
Cianjur Cokroaminoto jl. HoS Cokroaminoto no.172 Cianjur 43214 (0263) 261730 261749

HUb CirEbon jl. Yos Sudarso no. 11 Cirebon 45111 (0231) 205506-7, 23450-1, 206204 203084

Cirebon jalan kantor jl. kantor no. 4 Cirebon 45112 (0231) 203025 201596
Cirebon Siliwangi jl. Siliwangi no. 139 Cirebon 45124 (0231) 202125 207021
Cirebon tegalwangi jl. raya tegalwangi km. 9 no. 58 Cirebon 45154 (0231) 321260, 321513 321026 
indramayu Panjaitan jl. d.i. Panjaitan no. 8 indramayu 45212 (0234) 22001 22901
kuningan Pertokoan Siliwangi no.39-40, jl. Siliwangi kuningan 45511 (0232) 876457, 876557 871742 
majalengka kadipaten jl. raya timur no. 124, kadipaten majalengka 45453 (0233) 663007, 663008, 663010 662004 
jatibarang jl. mayor dasuki no.92 jatibarang 45273 (0234) 351450, 351440 353569 
indramayu balongan jl. raya balongan (depo Pertamina) indramayu 45217 (0234) 28475 28722
Cirebon Plered jl. raya Panembahan no.51, Plered Cirebon 45154 (0234) 325438, 325439 321345

WiLaYaH Vii/ SEmarang jl. Pemuda no. 73 Semarang 50139 (024) 3520486, 3520487, 3517349 3520485

HUb SEmarang PEmUda jl. Pemuda no. 73 Semarang 50139 (024) 3514321, 3514327 3545365

kudus jl. jend. Sudirman no. 164 kudus 59301 (0291) 432974, 438768 438769, 439278 
Semarang kepodang jl. kepodang no. 32-34 Semarang 50137 (024) 3544181 3544184
Semarang Pandanaran jl. Pandanaran no.104 Semarang 50134 (024) 8310325, 8310259, 8310719 8414125 
Semarang bangkong Plaza jl. m.t. Haryono no. 864-866, komp. bangkong Plaza b 4-6 Semarang 50242 (024) 8312736, 8312807, 8414263 8414346 
Semarang r.S. kariadi jl. dr. Sutomo no. 16 Semarang 50231 (024) 8412503, 8413191, 8453529 8317546
Salatiga jl. diponegoro no. 41 Salatiga 50711 (0298) 321002, 324030, 323917 321331
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Semarang gedung telkom gedung Pt telkom (Persero), jl. Pahlawan no. 10 Semarang 50241 (024) 8442595, 8303005, 8445672 8445710

Semarang majapahit kompleks ruko majapahit, jl. majapahit no. 339 Semarang 50191 (024) 6725702, 6725704 6725703
jepara jl. HoS Cokroaminoto no. 4 jepara 59417 (0291) 591555 591666
blora jl.  alun-alun Selatan no.5 blora 58215 (0296) 5100091, 5100092 531547
Cepu kompleks kantor Pos, jl. rumah Sakit Umum no.37 Cepu 58312 (296) 424630, 424631, 424632 424625
Pati Pertokoan Plaza Puri blok a no. 6-7 Pati 59112 (0295) 385909, 386067 385065
Semarang Pelindo kompleks Pelabuhan tanjung Emas, jl. Coaster no. 10 Semarang 50174 (024) 3585382 3563450
Semarang Patrajasa jl. Sisingamangaraja Semarang 50232 (024) 8505673, 8314450, 

8314441 psw 8826
8505672 

Semarang Srondol jl. Setiabudi no. g 62 E & f Semarang 50263 (024) 7461192, 7461215, 7461216 7461191
kudus alun-alun jl. jendral Sudirman no.3 C kudus 59312 (0291) 439902, 439903, 439904 439901

HUb SEmarang PaHLaWan jl. Pahlawan no. 3 Semarang 50241 (024) 8415362 8311366

magelang jl. Sudirman no. 26, komplek Pertokoan rejotumoto magelang 56126 (0293) 364012, 364989, 366763 64282
Semarang Sugiyopranoto jl. mgr. Sugiyopranoto no. 36 a-b Semarang 50246 (024) 3522790 3585084
Semarang mpu tantular jl. mpu tantular no. 19 Semarang 50010 (024) 3544031-3, 3542041-2 3517337
Semarang Candi baru jl. S. Parman no. 55 k, ruko Sultan agung Semarang 50232 (024) 8312141, 8442550 8505501
Ungaran jl. jend. gatot Subroto no. 671 E-f Semarang 50511 (024) 6924296, 921989 6924295
Parakan jl. H. Saubari no.10, Parakan temanggung 56254 (0293) 596471-73 596239
Weleri jl. Utama tengah no. 198 Weleri 51355 (0294) 644009, 642010, 642148 643460
Purwodadi jl. r. Suprapto no. 97 a-b Purwodadi 58111 (0292) 425061 425062
muntilan kompleks ruko muntilan Plaza, jl. Pemuda muntilan 56414 (0293) 586066 586065
Wonosobo jl. Sumbing no. 18 Wonosobo 56311 (0286) 322474 322460
kutoarjo jl. Pangeran diponegoro no. 114 kutoarjo 54212 (0275) 642000 642652 
temanggung jl. tentara Pelajar no. 1 temanggung 56213 (0293) 493862, 493863 491012 
Semarang kawasan industri Candi kawasan industri Candi, jl. Candi raya blok f1E no.1-2 Semarang 50184 (024) 7606303, 7606342,7612381 7604357
Semarang mt Haryono jl. m.t. Haryono no.419 Semarang 50136 (024) 3586267, 3586268 3586939 
Semarang gang Pinggir jl. gang Pinggir no.13a Semarang 50137 (024) 3510537, 3512929, 3551921 3551918
magelang a Yani jl. ahmad Yani no. 203 magelang 56115 (0293) 314503 314546

HUb YogYakarta jl. jend. Sudirman no. 26 Yogyakarta 55232 (0274) 586425 561893, 586432

Yogyakarta Wisma PU jl. Laksda. adisucipto no.165 Yogyakarta 55281 (0274) 560915 s/d 560919 560920, 560921 
Yogyakarta gejayan jl. gejayan no. 28, Condong Catur Yogyakarta 55283 (0274) 584041, 584140 543029
Yogyakarta diponegoro jl. Pangeran diponegoro no. 107 Yogyakarta 55231 (0274) 584758, 562415 562878
Yogyakarta Ugm jl. kaliurang, Sekip blok L-6 Yogyakarta 55281 (0274) 543032 543031, 551654 
Yogyakarta katamso jl. brigjen. katamso no. 69 b Yogyakarta 55121 (0274) 415392, 415616, 415670,  415672 415388, 415389 

Yogyakarta malioboro Hotel garuda, jl. malioboro no. 60 Yogyakarta 55213 (0274) 561556, 566353 ext. 148 565475
bantul jl. gajah mada no. 14, bantul bantul 55711 (0274) 368469, 368470 368470
Yogyakarta gedung magister Ugm Lobby gedung magister Ugm, jl. nusantara, bulak Sumur Yogyakarta 55281 (0274) 521412 548956
Sleman jl. raya magelang km. 10 Sleman 55511 (0274) 865123, 868405 Ex.285 865566
Yogyakarta ahmad dahlan jl. k.H. ahmad dahlan no. 25 Yogyakarta 55121 (0274) 376428 376428
Yogyakarta StiE YkPn kampus StiE YkPn, jl. Seturan Yogyakarta 55281 (0274) 486163 487657
Yogyakarta Suryotomo Hotel Limaran, jl. Suryotomo no. 1 Yogyakarta 55121 (0274) 515621 515621
Yogyakarta r.S. Sardjito jl. kesehatan Sekip, kotak Pos 21 Yogyakarta 55284 (0274) 518671 518671
Yogyakarta kaliurang jl. kaliurang km.6,5 no.a5 C, Condongcatur, depok, Sleman Yogyakarta 55281 (0274) 889645, 889646 889657

HUb SoLo jl. brigjend. Slamet riyadi no. 294 Solo 57141 (0271) 715455 711888

Solo Purwotomo jl. brigjend. Slamet riyadi no. 329 Solo 57142 (0271) 711161 713896
Solo Slamet riyadi jl. brigjend. Slamet riyadi no. 16 Solo 57111 (0271) 644911 645500
Solo Pasar klewer komplek Pasar klewer Los E 27-29, jl. dr. rajiman Solo 57115 (0271) 642925 635018
klaten jl. Pemuda tengah no. 54 klaten 57413 (0272) 327844, 327840, 327841 321277
Sragen Plaza atrium blokc C-d, jl. raya Sukowati no. 302-304 Sragen 57211 (0271) 890585 894611
boyolali jl. kates, Pulisan boyolali 57316 (0276) 322702 325029 
Wonogiri jl. jenderal Sudirman no. 132 Wonogiri 57611 (0273) 323656, 323657 323658
Palur jl. raya Palur no.32, jaten karanganyar 57771 (0271) 827029 827589
kartosuro jl. ahmad Yani no. 9 kartosuro 57162 (0271) 780822 784240

HUb tEgaL jl. arief rahman Hakim no. 19 tegal 52123 (0283) 351181, 356211, 357411 353628

Purwokerto jl. jend. Sudirman no. 463 Purwokerto 53114 (0281) 632222 - 5 636687
Cilacap jl. jend. ahmad Yani no. 100 Cilacap 53212 (0282) 533193, 533806, 534826 535408
Pekalongan imam bonjol jl. imam bonjol no. 34 Pekalongan 51111 (0285) 425131-33 425134
Pemalang jl. Sudirman no. 31 Pemalang 52313 (0284) 321647, 321980, 324880 321433
tegal Sudirman jl. jend. Sudirman no. 11 tegal 52131 (0283) 351391, 351310, 358151, 342155, 

342156
351309, 322194 

gombong jl Yos Sudarso no. 241 gombong 54411 (0287) 473620, 473621, 473115 472695
brebes jl. jend Sudirman no. 109 brebes 52212 (0283) 673535, 673536, 3304210 3308880
tegal banjaran adiwerna jl. raya banjaran no.10, adiwerna tegal 52194 (0283) 442255, 442377 445545
banjarnegara jl. S. Parman no. 31 banjarnegara 53411 (0286) 591333, 591999 591839
Purbalingga jl. jenderal Sudirman no. 53 Purbalingga 53312 (0281) 895555 891977
kroya jl. jend. ahmad Yani no. 10 a kroya 53282 (0282) 492086, 492105 492087
Pekalongan Hayam Wuruk jl. Hayam Wuruk no. 5 Pekalongan 51119 (0285) 424671, 422550, 422085, 

424670
421501
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Purwokerto Unsoed jl. Prof. dr. Hr. boenyamin no. 15 Purwokerto 53124 (0281) 642555, 642556 642557
Cilacap maos komplek Pertamina depot maos, jl. Pertamina, maos kidul Cilacap 57232 (0282) 695026 695009
Pekalongan alun-alun jl. alun-alun no. 3 Pekalongan 51101 (0285) 421758, 422212, 425240, 423990 421780

WiLaYaH Viii/SUrabaYa jl. basuki rahmat no. 129-137 Surabaya 60271 (031) 5316760-66
5316776, 5320641, 
5316597

HUb SUrabaYa niaga jl. Veteran no. 42-44 Surabaya 60175 (031) 3524223-6 3547571, 3533029

Surabaya Stasiun kota jl. Stasiun kota no.60 C-d kav. no.1 dan 2 Surabaya 60160 (031) 3530293 3530951
Surabaya Pelabuhan  
tanjungperak 

jl. Perak timur no. 512 blok H3-H4 Surabaya 60165 (031) 3295924 3294234

Surabaya tanjungperak jl. Perak timur no. 398 Surabaya 60164 (031) 3293568, 3293578 3293579
Surabaya jembatan merah jl. jembatan merah no. 25-27 Surabaya 60175 (031) 3520091-99 3525779
Surabaya tHr mall jl. kusuma bangsa no.116-118, Surabaya mall blok b/7 Surabaya 60135 (031) 5322108 5342230 
Surabaya baruna jl. Perak barat no. 217 a Surabaya 60177 (031) 3298333, 3294481 3294675, 3292354 
Surabaya kembang jepun jl. kembang jepun no.168-170 Surabaya 60162 (031) 3550091 3550576 
Surabaya indrapura jl. indrapura no. 45 Surabaya 60176 (031) 3535715 3522653
Surabaya Pahlawan jl. Pahlawan no. 120 Surabaya 60174 (031) 3534072-74 3530561
gresik jl. r.a. kartini no. 210 gresik 61122 (031) 3981300 3981442
tuban jl. basuki rachmat no. 55 tuban 62317 (0356) 320786, 331436, 331437 320787
bojonegoro jl. Panglima Sudirman no. 107-109 bojonegoro 62113 (0353) 892110, 892113 892114
Lamongan jl. Lamongrejo no. 120 Lamongan 62213 (0322) 318200, 318300, 318774 318773
Surabaya margorejo jl. raya margorejo indah kav. a no.131-132 Surabaya 60238 (031) 8499502, 8499773 8499031
Surabaya Pasar turi kompleks Pertokoan dupak megah blok b-6, jl. dupak no. 3-9 Surabaya 60174 (031) 5345620 5345603 
Surabaya Pt. PaL kantor Pusat Pt. PaL Surabaya 60155 (031) 3298482 329848
Surabaya Pertamina jagir jl. jagir, Wonokromo Surabaya 60243 (031) 8420753-54 840754
Surabaya kapasan jl. kapasan no. 159 Surabaya 60141 (031) 319944, 3717529 3719944
gedung Utama Semen gresik jl.  Veteran gresik 61121 (031) 3978504, 3981745 ext. 2077 3984608
Surabaya armada timur markas komando tni aL, gedung Panti tjahaya 

armada basis tni aL Ujung
Surabaya 60155 (031) 3281075 3292354

Surabaya Unika Widya mandala jl. dinoyo no. 42 - 44 Surabaya 60265 (031) 5624344 5623963 
Surabaya kedungdoro jl. kedungdoro no.84 Surabaya 60251 (031) 5462851, 5462853 5462852
Surabaya kapas krampung jl. kapas krampung no.67 kav.06 Surabaya 60133 (031) 3737469, 3737467, 3737471 3737468 
Surabaya Undaan jl. Undaan kulon no.105 a Surabaya 60274 (031) 5484379, 5484383, 5484384 5484393

HUb SUrabaYa gEntEngkaLi jl. gentengkali no. 93-95 Surabaya 60275 (031) 5319511-15 5316716, 5478401

Surabaya Sungkono jl. mayjend. Sungkono no. 121 f Surabaya 60225 (031) 5663045 5678075
Surabaya mulyosari jl. raya mulyosari, Pertokoan Sutorejo Prima i blok PC-21 Surabaya 60113 (031) 5927468 5926432
Surabaya rungkut megah raya jl. raya rungkut, komp. ruko rungkut megah raya blok E-5-6 Surabaya 60293 (031) 8720705-6 8707941
Surabaya darmo Park jl. mayjend. Sungkono, ruko darmo Park blok iii no. 2 Surabaya 60293 (031) 5661745-5 5672987
Surabaya darmo Permai jl. H.r. muhammad 36, ruko Permata blok b-1 Surabaya 60226 (031) 7344473-4 7344472
Surabaya rungkut jl. rungkut industri raya no. 10 Surabaya 60293 (031) 8439581 8410435
Sidoarjo jl. ahmad Yani no. 7 Sidoarjo 61219 (031) 8921327 8941577
Pamekasan jl. Pangeran diponegoro no.151 Pamekasan 69315 (0324) 331000, 330803, 330806 324302
Sidoarjo Pahlawan ruko Pondok mutiara indah blok n-01 jl. Pahlawan Sidoarjo 61213 (031) 8922634 8922283
Surabaya Pucang anom jl. Pucang anom timur no.28 Surabaya 60282 (031) 5020126, 5020701 5026330
Surabaya Pasar atom Pusat Perbelanjaan Pasar atom  

Lt.1 Stand no.1001t-1002t, jl. bunguran no.45
Surabaya 60161 (031) 3531820, 3531825 3531796

Sidoarjo krian jl. raya krian no. 47, krian Sidoarjo 61262 (031) 8982375, 8982376, 8982377 8971304
Surabaya bandara juanda bandara juanda Surabaya 61253 (031) 8667514-16 8667596
Surabaya darmo indah kompleks ruko darmo indah timur 

jl. darmo indah timur blok SS no. 8
Surabaya 60187 (031) 7328524, 7317618 7328525

Surabaya Pakuwon jl. raya bukit darmo boulevard no.8-g Surabaya 60226 (031) 7344049, 7344708 7344071
Sidoarjo Sepanjang jl. bebekan no.23, Sepanjang Sidoarjo 61257 (031) 7860003, 7860005 7860004
Sidoarjo Porong jl. raya Porong no.160 Sidoarjo 61274 (0343) 842324, 842325 842323
Sidoarjo gateway ruko gateway blok C-7, Waru Sidoarjo 61256 (031) 8557335, 8557402 8554113
Surabaya kenjeran ruko kenjeran indahjl. babatan Pantai no.2 ab Surabaya 60113 (031) 3823303, 3823273 3823297 
Surabaya kupang jaya jl. kupang jaya a i no.43 Surabaya 60189 (031) 7344674, 7344693 7344679
HUb SUrabaYa baSUki 
raHmat

jl. basuki rahmat no. 129-137 Surabaya 60271 (031) 5316760-66
5316778, 5320631, 
5316752

Surabaya Pondok Chandra jl. Palem tC 1/12, Pondok Chandra indah Surabaya 61256 (031) 8663363 8673866
Surabaya Pdam jl. Prof. dr. moestopo no. 2 Surabaya 60131 (031) 5046745, 5046746 5034988
Surabaya diponegoro jl. raya diponegoro no. 155 Surabaya 60241 (031) 5674347, 5662853, 5669892, 

5669893
5662839, 5674348 

Surabaya bratang binangun jl. ngagek jaya Selatan, Plaza manyar megah indah blok j 5-6 Surabaya 60284 (031) 5624701 5043702 
Surabaya gubeng jl. kalimantan no.10 Surabaya 60281 (031) 5030765 5035346
Surabaya kertajaya jl. dharmahusada indah no. 130 Surabaya 32190 (031) 5999869, 5981670 5981622 
Surabaya darmo raya jl. darmo raya no. 41 Surabaya 60625 (031) 5685574, 5685891, 5686756, 

5687458
5677843

Surabaya Swandayani menara bbd, jl. basuki rahmat no. 2-4 Surabaya 60261 (031) 5311303-4 5311305 
mojokerto jl. mojopahit no. 375 a-b mojokerto 61321 (0321) 323086 323093
Surabaya Pemuda jl. Pemuda no. 27-31 Surabaya 60271 (031) 5340756 5311432
jombang ruko Cempaka mas blok a 1-2, jl. Soekarno Hatta no. 3 jombang 61481 (0321) 875141, 875541 875542
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Surabaya Wiyung jl. raya menganti no. 207, Wiyung Surabaya 60222 (031) 7660056, 7664559 7668423
Surabaya telkom ketintang jl. ketintang no.156 Surabaya 60245 (031) 8292659, 8292314, 8285823 8285713
Surabaya jemursari jl. jemursari no.81 Surabaya 60231 (031) 8474247, 8474458 8474376
Surabaya menanggal jl. a. Yani komplek mandiri menanggal C1-C2 Surabaya 60243 (031) 8287568, 8287728 8288144
Surabaya klampis jl. klampis jaya no.50 Surabaya 60117 (031) 5990060 5990061 5995025
Surabaya darmo trade Center darmo trade Center Lt.1 kios a1-2, jl. Wonokromo raya Surabaya 60241 (031) 8484490, 8484491 8484493

HUb jEmbEr jl. jend. ahmad Yani no. 3 jember 68118 (0331) 486671 485461, 487704

Probolinggo jl. Suroyo no. 23 Probolinggo 67211 (0335) 421205 422303
Situbondo jl. jend. ahmad Yani no. 102 Situbondo 68311 (0338) 671853 671854
banyuwangi jl. dr. Wahidin Sudiro Husodo no. 2 banyuwangi 68411 (0333) 424674, 424815 423257
jember ahmad Yani jl. jend. ahmad Yani no. 6-8 jember 68137 (0331) 484691 486094
jember Wijaya kusuma jl. Wijaya kusuma no. 1 jember 68118 (0331) 486096-8, 422687 484370
Lumajang jl. Panglima Sudirman no. 33 Lumajang 67311 (0334) 886866 882151
genteng jl. gajah mada no. 253, genteng banyuwangi 68465 (0333) 845375 845827
bondowoso jl. r.E. martadinata no. 39, bondowoso bondowoso 68211 (0332) 420800, 420844 428888
jember ambulu jl. manggar no. 23, ambulu jember 68172 (0336) 88117, 881118 882549
Probolinggo kraksaan jl. Panglima Sudirman no.119 kraksaan 67282 (0335) 844399 844895
banyuwangi rogojampi jl. raya rogojampi no. 121-14, rogojampi banyuwangi 68462 (0333) 636419, 636420, 636422 636421

HUb maLang jl. k.H. Wahid Hasyim no. 5-7 malang 65119 (0341) 364961-2 364977, 342102

kediri jl. diponegoro no. 17 kediri 64123 (0354) 681396, 681480 681629
madiun jl. Pahlawan no. 29 madiun 63116 (0351) 462557, 451598 463482
tulungagung jl. Sudirman no. 55 tulungagung 66219 (0355) 326543-44 322571
Pasuruan jl. Panglima Sudirman no. 11 Pasuruan 67115 (0343) 420221, 426876, 428666, 416833 426875

malang merdeka jl. merdeka barat no. 1 malang 65119 (0341) 325658 366959
malang Suprapto jl. jaksa agung Suprapto  65 malang 65112 (0341) 368691 364665
batu jl. dewi Sartika no. 45, batu malang 65315 (0341) 592998, 596534, 512334 512335
malang griya Shanta ruko griya Shanta blok mP-53, jl. Soekarno–Hatta malang 65142 (0341) 404300 404301
Ponorogo jl. Urip Sumoharjo no. 102 Ponorogo 63411 (0352) 488909, 488910 484207
blitar jl. merdeka no. 30 blitar 66112 (0342) 813546, 813547 813548
Pandaan kompleks Pandaan delta Permai a 18-19 Pandaan 67156 (0343) 638444, 638585 639493
kepanjen jl. ahmad Yani no. 62 a, kepanjen malang 65163 (0341) 399858 399855
Lawang jl. mH thamrin no. 8, Lawang malang 65211 (0341) 422999 422998
malang ahmad Yani jl. jend. ahmad Yani no.50 C-d malang 65125 (0341) 480461, 480462, 480463 480460
malang gatot Subroto jl. jend. gatot Subroto no.9 a malang 65127 (0341) 364441, 326477, 328391 334890
Pare jl. argopuro no. 20, kecamatan Pare kediri 64211 (0354) 398400 395489

HUb dEnPaSar jl. Veteran no. 1 denpasar 80111 (0361) 226761-3 224077

mataram Cakranegara jl. Pejanggik no. 20-22, Cakranegara mataram 83231 (0370) 631813, 636071 631810
kupang Urip Sumoharjo jl. Urip Sumoharjo no. 16 kupang 85229 (0380) 833216 833818
kuta raya jl. raya kuta no. 456 kuta 80361 (0361) 752060, 754241 752221
denpasar teuku Umar rukan denpasar business Center blok C  

no.3 & 5 jl. teuku Umar no.1
denpasar 80114 (0361) 257566 257567

denpasar gajah mada jl. gajah mada no. 3 denpasar 80112 (0361) 224705 234646
nusa dua Pertokoan niaga nusa dua no. 2-4  

jl. by Pass i gusti ngurah rai, nusa dua
badung 80362 (0361) 772095, 772096, 778052 772097

denpasar Udayana jl. Udayana no. 11 denpasar 80112 (0361) 223511 231277
Pelabuhan benoa jl. raya Pelabuhan benoa denpasar 80222 (0361) 723551 723552
Singaraja jl. jend. ahmad Yani no. 60 Singaraja 81116 (0362) 25222 24543
tabanan jl. jend. ahmad Yani no. 11, kediri tabanan 82122 (0361) 815362, 815363 815364
Legian jl. raya Legian no. 494 E, Legian - badung badung 80361 (0361) 762589, 7762586, 763412 751894
Singaraja Seririt jl. jend. Sudirman no. 64-66, Seririt Singaraja 81153 (0362) 94790, 94793, 94794, 94795 94792

gianyar ngurah rai komplek Pertokoan Pasar gianyar blok i no.2-3  
jl. i gusti ngurah rai

gianyar 80511 (0361) 948976, 948945 948567

mataram aa gde ngurah jl. aa gde ngurah no. 48 a-b mataram 83231 (0370) 21481 37118
kupang m. Hatta jl. muhammad Hatta no. 54 a kupang 85112 (0380) 832459 832460
atambua jl. Pramuka no.7 atambua 85700 (0389) 21688 21535
kuta discovery mall discovery Shopping mall a-3a, jl. kartika Plaza kuta 80361 (0361) 755522, 753390 753416
Ubud jl. raya Ubud no. 14, Ubud gianyar 80561 (0361) 977022, 975946 975889
denpasar Sanur jl. danau tamblingan no. 27 denpasar 80228 (0361) 283485, 283885 281240
denpasar gatot Subroto jl. gatot Subroto no. 180 X denpasar 80116 (0361) 418807, 418133 418133
gianyar jl. raya Sukawati gianyar 80582 (0361) 294810, 294991 294729
denpasar merdeka komplek graha merdeka no. 12-12a, jl. merdeka denpasar 80226 (0361) 246647, 248827, 263451 255715
denpasar Pasar kumbasari jl. gajah mada no. 15 denpasar 80118 (0361) 434812 427599
denpasar bandara ngurah rai Wisti Sabha building Lantai 1/6 denpasar 80031 (0361) 756497 756497

WiLaYaH iX/ banjarmaSin jl. Lambung mangkurat no. 3 banjarmasin 70111 (0511) 51405, 51403, 365767/69/70/71 52249, 66719

HUb Pontianak jl. diponegoro no. 17 Pontianak 78123 (0561) 769769, 736390 733767, 768330

Sambas jl. kramat no. 78-79 Sambas 79162 (0562) 391208, 391138, 392567 391294
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Singkawang jl. merdeka no. 20 Singkawang 79122 (0561) 631335, 631389, 637546, 631735 631151, 631190

Pontianak ngurah rai jl. i gusti ngurah rai no. 2 , Humaera b Pontianak 78117 (0561) 734247, 736943, 737053, 734153 734147

Pontianak tanjungpura jl. tanjungpura no. 110 Pontianak 78117 (0561) 734464, 732886 734752, 736522 
Pontianak Sidas jl. Sidas no. 2 Pontianak 78111 (0561) 734670, 747495 733672
ketapang jl. Letjen. r. Suprapto no. 1-2 Pontianak 78812 (0534) 35822, 35833, 35844 35755
Sintang jl. mas tirto Haryono Sintang 78614 (0565) 24967, 24968, 24969 24973
Pontianak rS Santo antonius jl. k.H. Wahid Hasyim Pontianak 78115 (0561) 737454 737454
Pontianak bandara Supadio komp. bandara Supadio/term.Penumpang, desa arang Lingung Pontianak 78391 (0561) 743883 722859

HUb banjarmaSin jl. Lambung mangkurat no. 3 banjarmasin 70111 (0511) 3357140, 4366759
4367856, 352510, 
3366051

tanjung jl. Pangeran antasari no. 43 tanjung 71513 (0526) 21575, 21898, 21079, 23473 21739
Palangkaraya jl. jend. ahmad Yani no. 70 Palangkaraya 73111 (0536) 21378, 21969, 22961, 22702 21781
Sampit jl. m.t. Haryono no. 81 a Sampit 74322 (0531) 21035, 21322, 30850, 21098 21632, 22622 

kuala kapuas jl. jend. Sudirman no. 32 kuala kapuas 73513 (0513) 21132, 21695, 22727 21028
banjarmasin a. Yani jl.  achmad Yani no. 13 - 17 banjarmasin 70233 (0511) 264261, 263333, 26269092 257278, 257281
banjarmasin Pangeran Samudera jl. Lambung mangkurat no. 4 banjarmasin 70111 (0511) 54339, 66303, 66636, 66316, 

54298
50928

banjarmasin mitra Plaza jl. Pangeran antasari, mitra Plaza blok b-i no.37-38 banjarmasin 70234 (0511) 267748, 267749 267751
banjarbaru jl. a. Yani km.34 no.31d rt.04/01 Loktabat banjarbaru 70713 (0511) 4777058, 4780926, 4773002 4780777

batulicin jl. raya btulicin, kabupaten kota baru kota baru 72171 (0518) 71480 - 83 71484
barabai Pusat Perbelanjaan murakata blok d1

Site 1 Lantai 2, jl. P.H.m. noor
barabai 71311 (0517) 43702, 44240, 44250 43701

Pangkalan bun jl. Pangeran antasari no. 41 Pangkalan bun 74113 (0532) 24255, 22779 22710
banjarmasin bandara  
Syamsuddin noor

bandara Syamsuddin noor, jl. Landasan Ulin banjarmasin 70724 (0511) 705277 ext.296, 705203 705203

banjarmasin Pelindo iii/ trisakti Pelabuhan trisakti, jl. barito Hilir no. 6 banjarmasin 70119 (0511) 364965, 366354 366345
banjarmasin Sentra antasari Pusat Perbelanjaan Sentra antasari blok dt.001  

Lantai 2, jl. Pangeran antasari
banjarmasin 70234 (0511) 360900, 361948 361949

HUb Samarinda jl. mulawarman no. 23 Samarinda 75112 (0541) 742097, 741464, 741462 742855, 205720

tarakan Yos Sudarso jl. Yos Sudarso no. 80 tarakan 77113 (0551) 25960-63, 51141, 51444 21340
bontang jl. angkasa no. 1, airport road, komp. Pt badak bontang 75324 (0548) 21490, 21492, 26309 21489
Samarinda Sudirman jl. jend. Sudirman no. 9 Samarinda 75111 (0541) 200836-7, 731531, 731529, 

743402
731530

Samarinda kesuma bangsa jl. kesuma bangsa no. 76 Samarinda 75121 (0541) 742549, 743915, 743049, 
745095-96

743777, 749075 

tanjungredeb jl. jend. Sudirman no. 747 tanjungredeb 77312 (0554) 26031, 26032, 26033 26030
tenggarong jl. k.H. akhmad muksin no. 36 tenggarong 75512 (0541) 662150, 661945 664103
Samarinda irian jl. irian no. 16 C Samarinda 75111 (0541) 742066, 67731696, 742102, 

743455
731718

Samarinda  a Yani jl. Hasan basri blok a no.1 Samarinda 75117 (0541) 736514, 736587 736291
Lhoktuan Wisma kiE Pt Pupuk kaltim, Lhoktuan, jl. Pakuaji kav. 79 bontang Utara 75313 (0548) 41558, 41559, 41410, 41217 41219, 41535 

bontang ahmad Yani jl. ahmad Yani no. 37 bontang 75311 (0548) 20332, 21913 27453
Sangatta jl. Yos Sudarso ii no. 2, Sangatta kutai timur 75611 (0549) 25084, 25085 25086
tarakan Simpang tiga jl. Yos Sudarso no. 25 tarakan 71112 (0551) 21933, 21700, 21358, 25936 21359
Pulau bunyu jl. Pangkalan, rt 01, Pulau bunyu tarakan 77181 (0551) 24318, 25001 ext. 2544, 2343 24318

HUb baLikPaPan jl. jend. ahmad Yani no. 15 balikpapan 76113 (0542) 422882, 424994 422109, 424933

balikpapan Sudirman kompleks ruko balikpapan Permai, jl. jend. Sudirman no. 62 balikpapan 76114 (0542) 731257, 733860 732249, 410555 
balikpapan klandasan jl. jend. Sudirman no. 71 balikpapan 76112 (0542) 422821, 422900, 422822 422902
balikpapan Suprapto jl. Letjend. Suprapto no. 1 balikpapan 76131 (0542) 427000, 422840, 422842, 

424511
424523

balikpapan muara rapak jl. jend. ahmad Yani, komp. Pertokoan muara rapak d-04 balikpapan 76125 (0542) 421559 421559 
balikpapan kandatel jl. jend. ahmad Yani no. 418, kantor kandatel balikpapan 76125 (0541) 415803 415803
balikpapan telkom divre Vi gedung telkom, jl. mt. Haryono no. 169-ring road balikpapan 76114 (0542) 872588 872588
balikpapan baru kompleks ruko balikpapan baru blok d.6 no. 2 balikpapan 76114 (0542) 871584, 876614 877976

WiLaYaH X/makaSSar jl. r.a. kartini no. 12-14 makassar 90111 (0411) 329097, 323547 329095

HUb manado jl. dotulolong Lasut no. 15 manado 95122 (0431) 866228, 863477 857579, 863577

kotamobagu jl. ahmad Yani no. 51 kotamobagu 95711 (0434) 22820, 21580, 24250 21696
bitung jl. dr. Sam ratulangi no. 51 bitung 95521 (0438) 21022 21763
gorontalo jl. jend. ahmad Yani no. 28 gorontalo 96112 (0435) 823551, 824131 824305
tahuna jl. dr. Sutomo no. 1 tahuna 95813 (0432) 21051 21457
ternate jl. nukila no. 51 ternate 97721 (0921) 22778 21040
manado Sam ratulangi jl. Sam ratulangi no. 331 manado 95117 (0431) 866047 851877
manado toar jl. toar no. 4-6 manado 95112 (0431) 863079, 866950 863677
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manado Sudirman jl. jend. Sudirman no. 47 manado 95122 (0431) 824312, 860570 851877
tomohon kompleks rS bethesda, jl. raya tomohon tomohon 95362 (0431) 354951 353844
marisa jl. trans Sulawesi no.29, marisa Pohuwato 96266 (0443) 210071, 210371 210522
Limboto jl. jend. Sudirman no. 35, Limboto gorontalo 96211 (0435) 880512, 880653 882363
manado boulevard komplek megamas, blom 1 a no.23 jl. Piere tendean, boulevard manado 95111 (0431) 858407 858652
ternate mononutu jl. a. mononutu no. 91 ternate 97712 (0921) 327304, 327358, 24604 327072

HUb PaLU jl. dr. Sam ratulangi no. 60 Palu 94111 (0451) 424971, 423975, 423942 424766

Luwuk jl. jend. ahmad Yani no. 132 Luwuk 94711 (0461) 21143 22038
toli toli jl. W.r. Supratman no. 1 toli toli 94514 (0453) 21360 21760
Poso jl. Hasanuddin no. 13, Poso Poso 94616 (0452) 21367, 21467, 21567, 21704 21767
Palu imam bonjol jl. imam bonjol no. 88 Palu 94223 (0451) 421480-2 421483
Palu Hasanudin jl. Sultan Hasanuddin no. 35 Palu 94112 (0451) 4215880 424975
donggala jl. moro no. 78 donggala 94351 (0457) 71175 71161
Parigi jl. trans Sulawesi no. 117 Parigi 94371 (0450) 22244–47 22248

HUb makaSSar jl. r.a. kartini no. 12-14 makassar 90111 (0411) 319443, 324095
310778, 335741, 
333455

Watampone jl. m.H. thamrin no. 10 Watampone 92713 (0481) 21330, 21227 21938
Pare Pare jl. andi isa no. 5 Pare Pare 91114 (0421) 21046, 24339, 25339, 25439, 

21339
21416

Palopo jl. jend. Sudirman no. 123 Palopo 91921 (0471) 22123, 23672 23674
Soroako jl. gamalama kav. 2 Soroako 91984 (0475) 321042, 321043, (021) 

5249860-2
321044, (021) 
5249584

kendari mesjid agung jl. H. abdullah Silondae 45, mondonga kendari 93111 (0401) 327708 322386
Pomalaa komplek aneka tambang, jl. ahmad Yani Pomalaa 93562 (0405) 310572, 310317 310562
ambon Pantai mardika jl. Pantai mardika ambon 97123 (0911) 354572-5 354578
ambon Pattimura jl. raya Pattimura no. Sk.2/1 ambon 90172 (0911) 345587, 353122 352208
makassar Slamet riyadi jl. brigjend. Slamet riyadi no. 8 makassar 90111 (0411) 319963-4 317854
makassar Sulawesi jl. Sulawesi no. 81 makassar 90174 (0411) 317378, 317388 320629, 320473
makassar Cokroaminoto jl. HoS Cokroaminoto no. 3 makassar 90174 (0411) 323809, 317545 316488
Sungguminasa kompleks graha Satelit blok 12 a, jl. Sultan Hasanuddin gowa 92111 (0411) 840133 840134 
makassar Cenderawasih jl. Cenderawasih no. 185 makassar 90133 (0411) 837609 837609
makassar tanjung bunga mall gtC tanjung bunga no. 22 makassar 90134 (0411) 838841 838842
makassar Panakkukang jl. bolevar 89 f makassar 90231 (0411) 425290, 441605 443777
bulukumba jl. Sam ratulangi no.90 bulukumba 92512 (0413) 2587965, 2587966, 2587967 2587968
Sengkang jl. bau mahmud no. 1 Sengkang 90913 (0485) 324333, 324222 324111
Pinrang jl. durian no.24-26 Pinrang 91211 (0421) 921367, 922145 921878
makassar kampus ikiP kampus ikiP gedung 4C, jl. bontolangkasa, gunungsari baru makassar 90221 (0411) 874744 874747
makassar andalas jl. andalas no. 116 f makassar 90155 (0411) 334023, 310164 310372
makassar Veteran jl. Veteran Utara no. 220 makassar 90145 (0411) 319981. 332354 332354
makassar daya kompleks bukit khatulistiwa blok b/9  

jl. Perintis kemerdekaan km. 13
makassar 90241 (0411) 591255, 591256 591257

Semen tonasa komplek Pt Semen tonasa i, kotak pos 114 tonasa 90662 (0411) 320672 311973
makassar rS Stella maris komplek rS. Stella maris jl. Somba opu no.273 makassar 90001 (0411) 854289 854289 
kendari Soekarno jl. Soekarno no. 37 kendari 93127 (0401) 331211, 321477 331210
kolaka jl. repelita no. 1 kolaka 93560 (0405) 22225 22226

HUb jaYaPUra jl. jend. ahmad Yani no. 35 jayapura 99111 (0967) 531028, 534186/9, 533919 534494, 531836

manokwari jl. Yos Sudarso no. 61 manokwari 98311 (0986) 213567, 211102 211222
merauke jl. raya mandala no. 1 merauke 99613 (0971) 321333, 321128 322094
nabire jl. Pepera no. 19 nabire 98801 (0984) 21135, 21045 21683, 23170 
Serui jl. diponegoro Serui 98212 (0963) 31535-7 31636, 31179 
fak fak jl. izak telussa no. 26 fak-fak 98601 (0956) 22119, 22124, 22480 22636
biak jl. jend. ahmad Yani no. 2 biak 98112 (0981) 22000, 21527, 22528 21557 
Sorong ahmad Yani jl. jend. ahmad Yani no. 99 Sorong 98414 (0951) 323200, 323111, 323222 323400, 323981
timika jl. Yos Sudarso no. 30 timika 98663 (0901) 321727, 321145, 321045 321515
Wamena jl. trikora no. 92 Wamena 99511 (0969) 31033, 31010 32520, 33646
jayapura abepura jl. raya abepura, abepura jayapura 99351 (0967) 581397, 587183 587182
tembagapura jl. numfor tembagapura 98100 (0901) 351125, 351027, 404225 351155
kuala kencana jl. mandala raya Selatan kuala kencana 99920 (0901) 302265, 302266 302264
jayapura Sentani jl. raya kemiri, Sentani jayapura 99352 (0967) 591668 593624
jayapura Waena Pertokoan topaz ,jl. raya Waena Sentani no. 231 jayapura 99351 (0967) 572813, 572816 572817
jayapura Sentra bisnis Pasifik kompleks ruko Pasifik Permai blok d no.5  

jl. reklamasi Pantai apo
jayapura 99112 (0967) 535166, 535177 535178

Sorong basuki rahmat jl. basuki rahmat no. 22 Sorong 98401 (0951) 323845, 323844, 321440 321113
tembagapura Shopping Centre family Shopping Center tembagapura tembagapura 98100 (0901) 352707, 403122 407625
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dki jakarta

jakarta Hasanuddin jl. S. Hasanuddin no. 57 jakarta 12160 (021) 2701505, 2701515 7220362
jakarta mayestik jl. kyai maja no. 6 jakarta 12130 (021) 7202451, 7202728, 7202509, 

7394952

7220822

jakarta Warung buncit gedung fortune, Lantai dasar  

jl. mampang Prapatan no. 96

jakarta 12790 (021)7989007, 7989008, 7989009 7989006

jakarta Pondok indah komp. ruko Pondok indah kav. ii no. 11 blok Ua 

jl. taman duta i Sektor ii

jakarta 12310 (021) 7662029-2031, 75818081 7662028

jakarta thamrin jl. mH thamrin no. 5 jakarta 10340 (021) 2300509, 39839000 39832939

jakarta tj. Priok jl. jampea no. 149 jakarta - (021) 43906055, 43906060 43906058
jakarta Saharjo jl. dr. Saharjo no. 204 a, jakarta Selatan jakarta - (021) 8308768, 8292824, 

8357309,8357310

8308769, 8357310

jakarta rawamangun jl. Paus no. 86, rawamangun jakarta - (021) 4711987 (hunting) 4711963
jakarta meruya jl. meruya ilir no. 36 a jakarta barat jakarta - (021) 58900468 - 470 58900471
jatinegara komplek bukit duri Plaza no. 54 E/b5  

jl. jatinegara barat, jakarta timur

jakarta - (021) 85904866 85905634

Cipulir jl. raya Cileduk no. 9 b, Cileduk, tangerang tangerang - (021) 7374455 7374466
Palmerah jl. Palmerah barat no. 32 b kebayoran Lama jakarta Selatan jakarta - (021) 5356423, 5356601 5356757

depok jl. margonda raya no. 349 b, depok depok - (021) 78882142 78882141
Ciputat jl. ir. H. juanda no. 111 Ciputat, tangerang tangerang - (021) 7425276 7423018
Cibubur ruko Citra grand blok r-E no. 21

jl. raya alternatif Cibubur

jakarta - (021) 84300107 84300108

bSm Priority P. indah  

(Priority banking)

jl. metro duta raya Plaza 2 blok b4 no.33  

Pondok indah, jaksel

jakarta - (021) 75920025 75920024

mangga dua jl. mangga dua raya blok E 4 kav no. 5,  

jakarta Utara

jakarta - (021) 6128715, 6128716 6128615 

fatmawati jl. rS. fatmawati no. 75 Cipete, jakarta Selatan jakarta - (021) 7236133 7236132
al azhar kebayoran komplek masjid agung al azhar jl. Sisingamaraja kebayoran baru, 

jakarta Selatan

jakarta - (021) 72790244 72790381

rSk. dharmais gedung rSk dharmais jl. Letjen S. Parman  

kav. 84 - 86, Slipi jakarta barat

jakarta - (021) 56943407 56943408

kedoya rukan golden green no. 9, jl. Panjang kedoya jakarta barat jakarta - (021) 56943609 58302309
benhil jl. bendungan Hilir raya no. 37  jakarta Pusat jakarta - (021) 57900824 57900825
PgC Pusat grosir Cililitan jl. mayjen Sutoyo no. 76 Cililitan

jakarta timur

jakarta - (021) 80878617 80878616

Plaza mandiri gedung Plaza mandiri lantai 1, jl.  gatot Subroto kav. 36-38  

jakarta Selatan

jakarta - (021) 5263466, 5263566 5263688

bintaro bintaro trade Center jl. Sudirman, bintaro jakarta - (021) 7453319 7450116
Cinere jl. Cinere raya blok a no. 38 Limo, depok depok - (021) 7548031 7548032
Pamulang jl. Siliwangi no. Sn 21/9, Pamulang tangerang tangerang - (021) 74701759 7498348
kramat jl. kramat raya no. 23 C jakarta - (021) 3900349, 3900350 324660
indosat gedung indosat (kantor Pusat)

jl. medan merdeka barat no. 21, jakarta Pusat

jakarta - (021) 3519140 3519141

Sumur batu jl. Sumur batu raya no. 5, jakarta Pusat jakarta - (021) 4263402 4263401
trisakti Universitas trisakti, kampus a, Lt. dasar  

gedung k jl. kyai tapa no. 100 jakarta barat

jakarta - (021) 56943094,56943140 56943139

depag gedung departemen agama

jl. Lapangan banteng no 3 - 4, jakarta Pusat

jakarta - (021) 3441235 3441231

Pelabuhan tj. Priok jl. Padamarang, Pos iii, tanjung Priok, jakarta Utara jakarta - (021) 43907746, 43907732 43907733
kramat jaya jl. kramat jaya no. 42 b, Cilincing, jakarta Utara jakarta - (021) 4410348 4410348

jaWa barat

bekasi komp. Pertokoan kalimalang Comm. Center 

jl. a. Yani, blok a5 no. 6

bekasi 17145 (021) 8840355, 8853990, 8853991, 

8856368

8856406

bandung jl. ir. H. juanda no. 74, bandung bandung 40132 (022) 2515075-076 2515078
bogor jl. Pajajaran no. 35, bogor bogor 16151 (0251) 350562, 350563, 350564 350565
Cirebon jl. Siliwangi no. 102, Cirebon Cirebon - (0231) 312995 s/d 312999 202067
tasikmalaya jl. otto iskandardinata no. 5 tasikmalaya tasikmalaya - (0265) 202760-202093 (Hunting) 311199
depok ruko depok mas blok a1-2, jl. margonda raya no. 42, depok depok - (021) 7765251, 7765231, 7765289 77202905
Purwakarta jl. ibrahim Singadilaga no. 88 Purwakarta Purwakarta - (0264) 231760 231761
kalimalang Plaza duta Permai blok b ii no. 23

jl. raya kalimalang, bekasi 17145

bekasi 17145 (021) 8842886 8842355

Cikarang ruko Sentra Cikarang, jl. Cikarang Cibarusah

bl. b no. 2 Cikarang, bekasi

bekasi - (022) 89902076-77 89906765

Pondok gede jl. raya jatiwaringin, Pondok gede, bekasi bekasi - (021) 84970252 84970265
Cimahi jl. raya Cimahi no. 202/516, Cimahi Cimahi - (022) 6632212 6633545, 6632212
Cianjur jl. Pasar baru no. 137, Ps. muka - Cianjur Cianjur - (0263) 284648 284677
Sukabumi Pertokoan a Yani, jl. jenderal a Yani t04/293 m, Sukabumi Sukabumi - (0266) 243888 243898
garut jl. Cikuray no. 6 kota garut garut - (0262) 243689, 243692 233137
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Cibinong jl. mayor oking jaya atmaja no. 509-b, Cibinong bogor - (021) 87915704 87914845
tajur jl. Siliwangi no. 72d, bogor bogor - (0251) 312169, 393260, 323932 320472
kuningan jl. Siliwangi no. 64, kuningan kuningan - (0232) 875205, 875206 875502
jatibarang jl. raya Siliwangi no. 116 jatibarang, indramayu indramayu - (0234) 356527, 356529 351061
bekasi timur ruko kalimas blok C-5 jl. Chairil anwar, bekasi bekasi - (021) 88353689 8803805
japati gedung kantor Pusat Pt. telkom indonesia tbk  

jl. japati no. 1, bandung

bandung - (022) 7278394 7278508

Cipanas jl. raya Cipanas no. 7 Cipanas, Cianjur Cianjur - (0263) 520299 520399
buah batu jl. buah batu raya no. 151, bandung bandung - (0511) 269969 254445
darmaga jl. Perwira no. 151,  darmaga, bogor bogor - (0251) 423026 423027
merdeka jl.  merdeka no. 63, bogor - jawa barat bogor - (0251) 386571 386570
Plered jl. ir. H. juanda no. 60-61, Plered, Cirebon Cirebon - (0231) 322898 322897
banjar jl. Letjen Soewarto no. 41, banjar banjar - (0265) 741641, 743434, 745500 743444
fmiPa - Ui komplek fakultas miPa Universitas indonesia, depok depok - (021) 77211981, 7818632, 7818918 -

bantEn

tangerang jl. merdeka no. 308, Cimone tangerang 15113 (021) 5580865, 5580711, 5580754 5580807
Cilegon jl. raya merak no. 8, Cilegon 42414, banten banten - (0254) 399444, 375648 392172
Ciledug jl. HoS Coskroaminoto no. 69, Ciledug tangerang jakarta - (021) 73458148, 73458149 73458150
bSd ruko bSd Sektor iV blok rf 33, bumi Serpong damai tangerang tangerang - (021) 53152888 53152460
Serang jl. a. Yani no. 11, Serang, banten banten - (0254) 222960, 222984 222985
Pandeglang jl. ahkmad Yani no. 41-E Pandeglang, banten banten - (0253) 206035 206034

jaWa tEngaH

Pekalongan jl. merdeka no. 5, Pekalongan Pekalongan 51113 (0285) 434911, 434912 434894
Solo jl. Slamet riyadi no. 390, Solo Solo 57141 (0271) 718272, 718277 719167
Semarang jl. gajahmada no. 184 Semarang, jateng jateng - (024) 8441242-43, 8413835, 8413839 8317994
klaten jl. Pemuda tengah no. 43, klaten klaten - (0272) 327979 328986
Sukoharjo jl. jenderal Sudirman no. 9 Sukoharjo Sukoharjo - (0271) 591680, 592826 284677
kudus (Unit Pelayanan Syariah) ruko ahmad Yani no. 9 jl. ahmad Yani kab kudus, Semarang kudus - (0291) 439272 439274
Pasar klewer Pasar klewer blok f no. 8, Surakarta Surakarta - (0271) 642336 642336
rS. PkU muhammadiyah komplek rS PkU muhammadiyah  

jl. ronggowarsito no. 130, Surakarta

Surakarta - (0271) 739077 739077

Pasar kliwon jl. kapt. mulyadi no. 228 d-E Pasar kliwon Solo Solo - (0271) 656300 653522
assalaam jl. garuda mas no. 4 Pabelan Sikoharjo Solo - (0271) 719943 719682
ngaliyan jl. Siliwangi no. 650 ngaliyan, kodya Semarang Semarang - (024) 70773184 7603139

d.i. YogYakarta

Yogyakarta gedung Uii jl. Cik dik tiro no. 1 Yogyakarta Yogyakarta - (0274) 555022, 555024 555021
kaliurang jl. kaliurang km 5,3 no. 23 a Sleman Sleman - (0274) 545414 545415
Parangtritis jl. Parangtritis no. 116, Yogyakarta Yogyakarta - (0274) 372420 419209
UmY - Yogyakarta Hall gedung b, kampus terpadu UmY  

jl. Lingkar barat, bantul Yogyakarta

Yogyakarta - (0274) 387655 387655

jaWa timUr

Surabaya jl. raya darmo no 17, Surabaya Surabaya 60265 (031) 5674848, 5679842, 5677062 434894
Pamekasan jl. kH. agus Salim no. 3a Pamekasan 57141 (0324) 331223, 331225 331218
malang jl. basuki rachmad no. 8 kayutangan malang - (0341) 362122 347933
kediri jl. brawijaya no. 10 kediri - (0354) 672000 672105
jember jl. Panglima besar Sudirman no. 52, jember jember - (0331) 411522 (Hunting) 411525
gresik jl. ra. kartini no. 236, gresik, Surabaya Surabaya - (031) 3972053 3972065
Sidoarjo komplek ruko Central blok a/3  

jl. jenggolo no. 9 Sidoarjo

Sidoarjo - (0272) 8946449, 8947231, 8921033 8956154

bojonegoro jl. diponegoro no. 63C bojonegoro bojonegoro - (0353) 892125 892123
Surabaya-ampel jl. kH. mas mansyur no. 77, Surabaya Surabaya - (031) 3574850, 3574851, 3574940 3537102
mojokerto komplek ruko royal regency jl. Pahlawan no. 7 blok r-16 

mojokerto

mojokerto - (0321) 333030 333028

Pasuruan jl. Soekarno-Hatta no. 8, Pasuruan Pasuruan - (0343) 431588 (Hunting) 412036
tanjung Perak jl. tanjung Perak timur no. 512 blok a/7, Surabaya Surabaya - (031) 3292505 3292506
jemur Handayani jl. jemur Handayani no. 51, Surabaya Surabaya - (031) 8411230, 8411250 8411260
Sumenep jl. trunojoyo no. 166, Sumenep Sumenep - (0328) 664741, 673431 8411260

nad

banda aceh jl. diponegoro no. 6, banda aceh banda aceh 23242 (0651) 22010 33945
Simeulue jl. Perdagangan no. 1, Sinabang-datar Simeulue

Prov. nanggroe aceh

banda aceh - (0650) 21557 21570

Langsa jl. jend.ahmad Yani 28-29 kota Langsa Langsa - (0641) 426135, 21357, 426451 426051

SUmatEra Utara

medan jl. jend. achmad Yani no. 100, medan medan - (061) 4153866, 4151466 4511867
rantau Prapat jl. imam bonjol no. 22, rantau Prapat Sumut 21412 (0624) 24205, 25278, 24880 24653
Padang Sidempuan jl. merdeka no. 81 - 81a

Padangsidempuan tapanuli Selatan, Sumatera Utara
Sumut - (0634) 28200 28103

Stabat jl. kH. Zainul arifin no. 17, Stabat Sumut - (061) 8912631,8912632 8912630
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Pematangsiantar jl. jenderal Sudirman blok a no. 5-6 Pematangsiantar - (0622) 435858, 435857, 435861 430403
tebing tinggi jl. a. Yani no. 141, kodya tebing tinggi medan - (0621) 328125, 328126 328127
kampung baru jl. brigjen katamso no. 717 b medan, Sumut Sumut - (061) 7869788 7869739
kisaran jl. imam bonjol no. 195,  kisaran, medan medan - (0623) 348500 348501 348502
aksara jl. Letda Sujono no. 110, medan medan - (061) 7359500 7359500
tanjung balai 
(Unit Pelayanan Syariah)

jl. HoS Cokroaminoto no. 35 dE, tanjung balai asahan tanjung balai - (0623) 597373 596933

Panyabungan
(Unit Pelayanan Syariah)

jl. Wilem iskandar no. 115 b Panyambungan, madina Sumut - (0636) 20232, 321500, 321616 321617

binjai jl. Sutomo no. 33 binjai, Sumatera Utara Sumut - (061) 8823770 8826544
Perdagangan jl. Sisingamaraja, Perdagangan kab. Simalungun Sumut - (061) 8823770 8826544
Setiabudi jl. Setiabudi no. 233, medan Sumut - (061) 8220384 8221267
krakatau jl. krakatau no. 136, Pulo brayan, medan Sumut - (061) 6691005 6616121
belawan gedung Pt. Samudera indonesia 

jl. raya Pelabuhan belawan, medan

medan - (061) 6945820 6945246

kota Pinang jl. jend. Sudirman no. 26 b kota Pinang, rantau Prapat medan - (0624) 496922 496919

SUmatEra barat

Padang jl. imam bonjol no. 17, Padang 25211, 

Sumatera barat

Sumbar - (0751) 21113, 20765 24768

bukittinggi jl. jend. Sudirman no. 73, bukittinggi, Sumbar Sumbar 21412 (0752) 627633, 627635 627637
Payakumbuh jl. Sudirman no. 22a Payakumbuh, bukittinggi Sumbar - (0752) 796640, 796641 93167
Ulak karang jl. S. Parman no. 151 b, Padang Sumbar - (0751) 444908 444218
aur kuning jl. belakang Pasar aur kuning no. 18, bukittinggi Sumbar - (0752) 628504, 628506, 628507 6285008

SUmatEra SELatan

Palembang jl. jend. Sudirman no. 8, Palembang Palembang 30126 (0711) 367868 354184
Prabumulih jl. Sudirman Prabumulih muara Enim Lampung - (0713) 322888 322565
baturaja

(Unit Pelayanan Syariah)

jl. Pahlawan kemarung, baturaja timur ogan komering Ulu Lampung - (0735) 321755, 321075 324555

Pasar 16 ilir Pasar 16 ilir jl. masjid Lama no. 30, Palembang Palembang - (061) 7869788 7869739
Simpang Patal jl. r. Sukamto no. 92 a, Palembang Palembang - (0711) 360789, 370901 361700
radial jl. radial, Palembang Palembang - (0711) 350160, 350242 351441

riaU

Pekanbaru jl. jend. Sudirman no. 169, Pekanbaru riau 28112 (0761) 849191-93 (Hunting) 849190
dumai jl.  jend. Sudirman no. 162 dumai,  

Pekanbaru - riau

riau 30126 (0765) 33555 (Hunting) 32379

Harapan raya jl. imam munandar no. 115, Pekanbaru riau - (0761) 862220 849797
Panam ruko metropolitan, blok b no. 1  

jl. raya Pekanbaru-bangkinang, Pekanbaru

riau - (0761) 859886, 859887, 859889 859872

Pangkalan kerinci jl. Lintas timur no. 115 P kerinci, Pekanbaru riau - (0761) 493333 493337
duri (Unit Pelayanan Syariah) jl. Hang tuah - duri, kab. bengkalis Sumut - (0765) 598990 598993

batam

batam gedung graha Sulaiman blok a 8-9  

jl. Sultan abd. rahman no. 1, Lubuk baja, batam

batam 30126 (0778) 431331, 432728 432727

tanjung Pinang jl. diponegoro no. 1 C, tanjung Pinang, riau riau - (0771) 313788 313995
batamindo Shophouse blok d 01-18 kawasan industri  

batamindo, batam

batam - (0770) 612044 612303

jambi

jambi jl. dr. Sutomo no. 11, jambi jambi 36113 (0741) 27788, 27730 27733

bEngkULU

bengkulu jl. Semangka no. 49 Lingkar timur, bengkulu bengkulu - (0736) 342007, 346498 346707

bandar LamPUng

bandarlampung jl. ra. kartini no. 99C - 99d, bandarlampung batam - (0721) 264088, 264188, 264788 263588
bandar jaya jl. Proklamasi raya no. 12 a-C bandar jaya, Lampung Lampung - (0725) 529825, 529826 529969
metro (Unit Pelayanan Syariah) jl. ryacudu a8 metro, Lampung tengah Lampung - (0725) 7851606 7851605

kaLimantan SELatan

banjarmasin jl. Lambung mangkurat no. 16, banjarmasin banjarmasin 70111 (0511) 366408 (direct), 366409, 

366425, 366427

366426

martapura jl. a. Yani km 40 no. 5, martapura martapura - (0511) 722713, 722755 722714
S. Parman gedung rSib (ex-Siolatama)  

jl.Letjen S. Parman, banjarmasin

banjarmasin - (0511) 7404427, 7404429 7404552

Sudimampir jl. Sudimampir no. 49, banjarmasin banjarmasin - (0511) 366008, 366009 68524
Sentra antasari Pertokoan Sentra antasari blok a no. 13-14  

jl. Sentra antasari, banjarmasin

banjarmasin - (0511) 269969 254445

kaLimantan timUr

balikpapan jl. jend. Sudirman no. 330, balikpapan balikpapan 76113 (0542) 414630, 413382 (Hunting) 412109
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Samarinda jl. jend. Sudirman no. 24, Samarinda Samarinda - (0541) 203012 (Hunting), 

203013,203014

203017

kutai kartanegara jl. kyai Haji akhmad muksin no. 29, tenggarong tenggarong - (0541) 665362 s/d 665365 665361
bontang  

(Unit Pelayanan Syariah)

jl. mt. Haryono no. 53 kodya bontang,  

kalimantan timur

bontang - (0548) 20007 25005

kebon Sayur Pusat Perbelanjaan kebon Sayur, Lt. i no. a-1  

jl.  Letjen Suprapto, balikpapan

balikpapan - (0542) 741300 741321

kaLimantan barat

Pontianak jl. diponegoro no. 95, Pontianak Pontianak - (0561) 745004 744774
ketapang jl. mt. Haryono no. 111-112 ketapang, Pontianak Pontianak - (0534)  34600 34395
Politeknik kampus Politeknik negeri jl. a. Yani no. 52, Pontianak Pontianak - (0561) 583850 -

SULaWESi SELatan

makassar jl. dr. ratulangi no. 7 blok C1-2, makassar makassar - (0411) 833070 (Hunting) 833069
bone jl. jend. Sukowati no. 33 Watampone, bone bone - (0534)  34600 34395
Cokroaminoto jl. Veteran Selatan no. 541  makassar makassar - (0411) 313151, 313079 313037

SULaWESi tEngaH

Palu jl. gajahmada no. 77, Palu, Sulawesai tengah Palu - (0451) 452660, 452661 452108
Luwuk (Unit Pelayanan Syariah) jl. ahmad Yani no. 112 Luwuk, kabupaten banggai banggai - (0461) 212214, 22779 325456

ntb

mataram jl. Pejanggik no. 128, Cakranegara, mataram mataram 83115 (0370) 644888 (Hunting) 634999
Pancor jl. Pahlawan no. 1,  Pancor, Lombok timur, ntb Pancor - (0376) 23774 23773

SULaWESi Utara

manado kawasan mega mas jl. Piere tendean,  

boulevard blok i d-1 no. 28 manado

manado - (0431) 879444 879492

baLi

denpasar teuku Umar Square jl. teuku Umar no. 177 denpasar - (0361) 231999 237100

PaPUa

jayapura jl. raya kelapa dua ruko Perniagaan Entrop  

no. 1-2 Entrop - jayapura

jayapura - (0967) 550965, 550966 550968
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Laporan Auditor independen 

Laporan No. rPC-5087

Pemegang saham, dewan Komisaris dan direksi
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

Kami telah mengaudit neraca konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut “Bank Mandiri“) dan Anak Perusahaan 
tanggal 31 Desember 2005 dan 2004, serta laporan laba rugi konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus 
kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan konsolidasian adalah tanggung jawab 
manajemen Bank Mandiri. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan konsolidasian berdasarkan audit 
kami. Kami tidak mengaudit laporan keuangan anak perusahaan dalam negeri Bank Mandiri pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2005, yang laporan keuangannya menyajikan jumlah aktiva sebesar 3,72% dari jumlah aktiva konsolidasian pada 
tanggal 31 Desember 2005 dan jumlah pendapatan operasional sebesar 5,33% dari jumlah pendapatan operasional konsolidasian untuk 
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh auditor independen lain dengan pendapat wajar 
tanpa pengecualian, yang laporannya telah diserahkan kepada kami, dan pendapat kami, sepanjang berkaitan dengan jumlah untuk anak 
perusahaan dalam negeri yang bersangkutan, didasarkan semata-mata atas laporan auditor independen lain tersebut.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami 
merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan konsolidasian bebas dari salah 
saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam 
laporan keuangan konsolidasian. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat 
oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami dan 
laporan auditor independen lain memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, berdasarkan audit kami dan laporan auditor independen lain tersebut di atas, laporan keuangan konsolidasian 
yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank Mandiri dan anak perusahaan 
pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004, dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai 
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Seperti diungkapkan lebih rinci dalam Catatan 2o atas laporan keuangan konsolidasian, Bank Mandiri telah menerapkan Peraturan Bank 
Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (PBI 7), yang mulai berlaku sejak tanggal 20 Januari 2005.

Seperti dijelaskan pada Catatan 60 atas laporan keuangan konsolidasian, prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dalam 
beberapa hal berbeda dengan Standar Pelaporan Keuangan Internasional. Penerapan prinsip akuntansi berdasarkan Standar Pelaporan 
Keuangan Internasional dan Peraturan Bank Indonesia mengenai tingkat penyisihan minimum untuk kredit yang tidak mengalami penurunan 
nilai akan berpengaruh pada ekuitas konsolidasian Bank Mandiri dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 (setelah 
kuasi reorganisasi) dan hasil usaha konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sebagaimana yang disajikan pada 
Catatan 61 atas laporan keuangan konsolidasian.

Audit kami laksanakan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan pokok konsolidasian secara keseluruhan. Informasi 
yang tercantum pada Daftar Informasi Tambahan disajikan untuk tujuan analisis tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian dan 
bukan merupakan bagian laporan keuangan pokok konsolidasian. Informasi tersebut telah menjadi obyek prosedur audit yang kami terapkan 
dalam audit atas laporan keuangan pokok konsolidasian dan, menurut pendapat kami, informasi tambahan tersebut telah disajikan secara 
wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan pokok konsolidasian secara keseluruhan.

Prasetio, Sarwoko & Sandjaja

Drs. Soemarso S. Rahardjo, ME
Izin Akuntan Publik No. 98.1.0064
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Prasetio, Sarwoko & Sandjaja
Gedung Bursa Efek Jakarta
Menara 2, Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Telp: (62-21) 5289 5000
Fax: (62-21) 5289 4100
www.ey.com

Kantor Akuntan Publik Terdaftar No. Kep-191/KM.6/2002
A Member of Ernst & Young Global



Laporan tahunan berikut laporan 
keuangan adalah menjadi tanggung 
jawab manajemen Bank Mandiri dan 
telah disahkan oleh anggota Komisaris 
dan Direksi sebagai berikut:

Edwin Gerungan
komisaris utama

Muchayat 
Wakil komisaris utama 

soedarjono 
komisaris

richard Claproth 
komisaris

Gunarni soeworo
komisaris independen

Pradjoto
komisaris independen

Yap Tjay soen
komisaris independen

 komisaris



Agus Martowardojo
Direktur utama

i Wayan Agus Mertayasa 
Wakil Presiden Direktur
CFo Finance & Strategy

Johanes Bambang Kendarto 
Direktur treasury & international

sasmita
Direktur Small Business & micro Banking
Direktur Human Capital & Compliance

Zulkifli Zaini
Direktur Distribution network

Honggo Widjojo
koordinator Commercial Banking

Abdul rachman 
Direktur Corporate Banking

sentot A. sentausa 
koordinator risk management

Andreas E. susetyo 
Cito information technology

Omar s. Anwar 
Direktur Consumer Banking

Direksi



Catatan
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