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Di Tengah Pandemi COVID – 19 

Bank Sampoerna Terus Menunjukkan Kinerja Positif 
Laba bersih meningkat 56% 

 
Jakarta, 13 November 2020. Melewati 3 kuartal pertama tahun 2020, PT Bank Sahabat Sampoerna 
(“Bank Sampoerna”) terus menunjukkan kinerja positif. Hingga akhir September 2020 ini, total 
pinjaman yang disalurkan mencapai Rp 8,4 triliun, meningkat 8% dari total pinjaman pada satu tahun 
sebelumnya. Sebagai fokus layanan Bank Sampoerna, pinjaman ke sektor UMKM mencapai 59% dari 
total kredit. Bank Sampoerna terus berupaya memperkuat keberadaannya di bisnis kredit Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di tengah kondisi pandemi COVID-19. Demikian pula laba bersih 
Bank Sampoerna untuk periode 9 bulan pertama tahun 2020 meningkat sebesar 56% atau menjadi 
Rp38,5 miliar dari Rp24,7 miliar untuk periode yang sama tahun lalu.  
 
“Meski ekonomi mengalami kontraksi akibat masih berlangsungnya pembatasan sosial, Bank 
Sampoerna terus menunjukkan kinerja positif. Kami bersyukur bahwa peningkatan penyaluran kredit 
dan peningkatan perolehan laba bersih masih memihak kepada Bank Sampoerna. Di tengah berbagai 
tantangan yang ada, kami melihat masih terdapat cukup banyak kebutuhan pembiayaan. Bank 
Sampoerna memfasilitasi kreativitas para pengusaha UMKM dengan menyediakan kebutuhan 
pendanaan mereka. Secara selektif, selain memberikan pinjaman baru, Bank Sampoerna juga 
memberikan berbagai keringanan melalui restrukturisasi dengan maupun tanpa tambahan pinjaman 
baru”, ucap Ali Rukmijah, Direktur Utama Bank Sampoerna. 
 
Kehati-hatian Bank dalam memberikan dan mengelola pinjaman juga antara lain ditunjukkan dengan 
penurunan rasio pinjaman bermasalah bruto (gross NPL) yang menurun dari 4,4% di akhir 
September 2019 menjadi 2,9%. Lebih jauh bahkan Bank juga telah meningkatkan jumlah penyisihan 
yang dilakukan sehingga rasio penyisihan piutang tak tertagih terhadap pinjaman bermasalah 
meningkat secara signifikan menjadi 130% dari 69% satu tahun sebelumnya. 
 
Mempertahankan kondisi likuiditas, per akhir September 2020 LDR terjaga sangat baik di tingkat 
86,8%, secara year-on-year (y-o-y). Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga meningkat 2%, 
meskipun tidak sebesar peningkatan penyaluran kredit.  
 
Meski memiliki fokus pada segmen UMKM, Bank Sampoerna tetap mengikuti trend dan 

perkembangan industri keuangan.  Mengantisipasi sekaligus mengikuti perkembangan teknologi 

yang ada, Bank Sampoerna telah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang bersinggungan 

erat dengan teknologi, termasuk fintech companies dalam menyediakan fasilitas virtual accounts dan 

transfer online. Selain itu Bank Sampoerna juga bekerja sama menjadi partner pendanaan bagi 

fintech peer-to-peer (P2P) lending. Hingga akhir September 2020, Bank Sampoerna memfasilitasi 

lebih dari 8 juta transaksi, termasuk untuk perusahaan fintech, dengan total volume sekitar Rp 16 

triliun. Meski jumlah transaksi virtual account sempat menurun sekitar 40% di April 2020 

sehubungan dengan diberlakukannya PSBB, jumlah transaksi kini telah berangsur pulih.  
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“Bank Sampoerna bersyukur bisa menjadi partner digital dari perusahaan fintech. Dengan 

berpartner, lebih banyak masyarakat dan UMKM yang dapat kami layani,” ujar Henky Suryaputra, 

CFO Bank Sampoerna. 

Rasio-rasio keuangan Bank Sampoerna juga menunjukan angka yang cukup baik. Rasio kredit 
bermasalah neto (NPL Net) berada di level baik yaitu 1,2% (menurun dari 3,0% dari pada 1 tahun 
sebelumnya). Margin Bunga Bersih atau Net Interest Margin (NIM) tercatat 6,4% dengan rasio 
kecukupan modal (CAR) pada level 18,3%. 
 
Memperhatikan kondisi lingkungan di mana Bank Sampoerna beroperasi, dan sebagai bagian dari 
tanggung jawab sosial perusahaan, bertepatan dengan HUT Bank Sampoerna yang ke 29 pada bulan 
September 2020 lalu, seluruh Kantor Cabang Bank Sampoerna melakukan kegiatan bagi-bagi masker 
dan paket kesehatan ke masyarakat sekitar. “Kami cukup prihatin dengan kondisi yang masih 
berlangsung hingga saat ini akibat wabah COVID-19 ini. Kami memandang perlu untuk bisa ikut 
memutus tali rantai Covid 19 dengan membagikan paket kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di 
sekitar Kantor Cabang. Mudah-mudahan paket kesehatan ini, sedikitnya dapat ikut membantu 
memutus tali rantai penyebaran Covid 19”, lanjut Ali menutup pembicaraan. 
      **** 
 
 
Tentang Bank Sahabat Sampoerna 
  
Bank Sahabat Sampoerna (Bank Sampoerna) adalah bank swasta yang berfokus pada pengembangan usaha mikro dan 
UKM. Bank berkantor pusat di Gedung Sampoerna Strategic Square, Jakarta. Bank Sampoerna memiliki  jaringan kantor 
sebanyak 22 kantor cabang di 17 kota besar di Indonesia. Bank telah dilengkapi dengan berbagai layanan perbankan 
seperti ATM yang bekerja sama dengan jaringan PRIMA dan BERSAMA, Internet Banking, Phone Banking serta layanan Call 
Center di nomor telpon 1 500 035. Disamping itu, Bank Sampoerna juga terus bersinergi dengan Unit Usaha Binaan yaitu 
Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati (Sahabat UKM). Jaringan kantor Sahabat UKM telah tersebar di 28 provinsi di 
seluruh Indonesia.  
 
Dengan dukungan dua grup besar pemegang saham, yakni Grup Sampoerna Strategic melalui PT Sampoerna Investama 
(78,48%) dan Grup Alfa melalui PT Cakrawala Mulia Prima (17,44%). Sebesar 3,11% dan 0,97% kepemilikan dipegang 
berturut-turut oleh Abakus (Asia Pacific) Pte. Ltd dan Bapak Ekadharmajanto Kasih. Komitmen para Pemegang Saham tidak 
hanya dalam bentuk pembiayaan dan permodalan, tetapi juga brand value, knowledge dan skill. Grup Sampoerna dengan 
pengalaman bisnis terbaik dengan cakupan nasional dan global, dipadukan dengan kemampuan dan keunggulan bisnis 
nasional yang telah ditekuni, serta jaringan yang luas yang dimiliki oleh Grup Alfa melalui perusahaan ritelnya, Bank 
Sampoerna diharapkan dapat terus berkembang serta berkontribusi secara signifikan di sektor mikro dan UKM.  
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