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Para Pemegang Saham yang Terhormat,

Sepanjang tahun 2022,  
kami melihat peluang bisnis  
di berbagai sektor ekonomi,  
dari segmen korporasi hingga ritel

Tahun	 2022	 merefleksikan	 pemulihan	 dan	 ketahanan	

perekonomian	 nasional	 setelah	 peraturan	 pembatasan	

mobilitas	 dilonggarkan.	 Kami	 mencatatkan	 peningkatan	

laba	 bersih	 tahun	 2022	 sebesar	 29,6%	 menjadi	 Rp40,7	

triliun,	yang	mencerminkan	kembalinya	tren	pertumbuhan	

laba	 berkelanjutan,	 seiring	 dengan	 aktivitas	 bisnis	

kembali	 berjalan	 normal.	 Tingkat	 pengembalian	 kepada	

Pemegang	 Saham	 (ROE	 /	 imbal	 hasil	 ekuitas)	 mencapai	

21,7%,	naik	dari	18,3%	dibanding	tahun	sebelumnya.

 

Perekonomian	 Indonesia	 tetap	 kondusif	 meskipun	

ketegangan	geopolitik	global	membayangi	perekonomian	

di	 banyak	 negara.	 Indonesia	 kini	 memiliki	 basis	 ekspor	

yang	lebih	kuat	di	mana	nikel	dan	turunannya	telah	menjadi	

komoditas	ekspor	utama	di	samping	minyak	kelapa	sawit,	

batu	bara,	tembaga	dan	gas.	Neraca	perdagangan	dalam	

negeri	tetap	surplus	sepanjang	tahun	2022.	Kuatnya	kinerja	

ekspor	 yang	 berbasis	 komoditas	 dan	 pulihnya	 konsumsi	

rumah	 tangga	 memberikan	 dukungan	 fiskal	 yang	 kuat	

bagi	 pemerintah	 Indonesia	 dalam	 mengelola	 kenaikan	

harga	energi.	Tingkat	 inflasi	yang	dapat	ditoleransi	serta	

kebijakan	 moneter	 yang	 prudent	 telah	 mendukung	

kestabilan	 nilai	 tukar	 Rupiah	 terhadap	 Dolar	 Amerika.	

Kestabilan	 nilai	 tukar	 Rupiah	 merupakan	 faktor	 penting	

dalam	mempertahankan	momentum	pertumbuhan	bisnis	

dalam	negeri.

Dengan	 pulihnya	 perekonomian,	 kami	 berhasil	

membukukan	 kinerja	 keuangan	 yang	 solid	 secara	

keseluruhan.	 Kami	 melihat	 pencapaian	 kinerja	 yang	

positif	dari	sisi	aset	maupun	liabilitas,	dan	mengapresiasi	

kontribusi	 dari	 para	 entitas	 anak.	 Kredit	 tumbuh	 11,7%,	

di	 atas	 target	 awal	 6%-8%	 pada	 tahun	 2022,	 dengan	

memanfaatkan	 peluang	 peningkatan	 permintaan	 kredit	

sejak	 triwulan	 IV	 tahun	 2021.	 Dana	 Giro	 dan	 Tabungan	

(CASA)	 sebagai	 pendanaan	 utama	 meningkat	 10,4%,	

didukung	oleh	kokohnya	franchise perbankan	transaksi.	Di	

sisi	profitabilitas,	pertumbuhan	laba	bersih	ditopang	oleh	

peningkatan	 pendapatan	 bunga	 bersih	 sebesar	 14,0%,	

pertumbuhan	 pendapatan	 selain	 bunga	 sebesar	 5,1%,	

serta	biaya	pencadangan	kerugian	penurunan	nilai	kredit	

yang	lebih	rendah.
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Di	 tengah	 persaingan	 yang	 semakin	 kompetitif,	

perbankan	harus	memahami	kebutuhan	nasabah	dengan	

lebih	 baik	 untuk	 meraih	 kesuksesan.	 Di	 masa	 pandemi	

yang	ditandai	dengan	akselerasi	penerapan	solusi	digital,	

BCA	memanfaatkan	aplikasi	perbankan	yang	andal	serta	

menjalankan	strategi	pemasaran	berbasis	digital.	Pandemi	

turut	mengedukasi	nasabah	serta	mengubah	gaya	hidup	

dalam	bertransaksi	 dengan	 lebih	 berbasis	 digital.	 Pasca	

pandemi,	 meskipun	 digitalisasi	 tetap	 berperan	 penting	

dalam	memenuhi	 kebutuhan	 nasabah,	 ekosistem	offline 

tetap	 menjadi	 bagian	 signifikan	 dari	 bisnis	 BCA.	 Kami	

melihat	adanya	kebutuhan	akan	pelayanan	secara	offline 

di	 samping	 inovasi	 atas	 kanal	digital	 dalam	memberikan	

pengalaman	terbaik	bagi	para	nasabah.	Sepanjang	tahun	

2022,	 kami	 melakukan	 ekspansi	 strategis	 pada	 kanal	

online maupun	offline untuk	melayani	 secara	hybrid dan	

komprehensif	dalam	menjangkau	berbagai	nasabah	dari	

segmen	korporasi	besar	hingga	ritel.

Prioritas dan Inisiatif Strategis 2022
Kami	bersyukur	atas	 terbukanya	berbagai	peluang	sejak	

awal	 tahun	 2022,	 sehingga	 kami	 dapat	 merealisasikan	

beragam	inisiatif	strategis	yang	memberikan	hasil	positif	

pada	 lini-lini	 bisnis	 utama.	 Berikut,	 kami	 menyampaikan	

prioritas	 dan	 inisiatif-inisiatif	 strategis	 dalam	 rangka	

mencapai	pertumbuhan	yang	berkelanjutan,	serta	kinerja	

Bank	baik	di	 sisi	 transaksi	perbankan	 sebagai	penopang	

pendanaan	 inti,	 maupun	 di	 sisi	 penyaluran	 kredit	 dalam	

menjalankan	kapasitas	kami	sebagai	intermediary.

Perbankan Transaksi: Model Hybrid yang 
Menawarkan Solusi Holistik
Walaupun	transaksi	digital	tumbuh	pesat	selama	beberapa	

tahun	terakhir,	namun	nilai	transaksi	tunai	tetap	signifikan.	

Melihat	 pola	 transaksi	 tersebut,	 BCA	 memposisikan	

sebagai	bank	hybrid	 yang	menawarkan	beragam	pilihan	

transaksi	 perbankan	 secara	 komprehensif	 dan	 holistik	

demi	menjaga	kenyamanan	nasabah	dalam	bertransaksi.	

Customer engagement	 diawali	 dengan	 tersedianya	

platform	 transaksi	 yang	 andal,	 yang	 kemudian	 diikuti	

dengan	 perluasan	 dan	 peningkatan	 layanan	 di	 berbagai	

jaringan	multi-channel,	baik	secara	online maupun	offline, 

guna	memperkuat	engagement	dengan	nasabah.

Kanal	 digital,	 terutama	 melalui	 telepon	 seluler	 dan	

internet,	merupakan	salah	satu	pilar	kekuatan	perbankan	

transaksi	BCA,	sekaligus	sebagai	area	yang	membutuhkan	

pengembangan	 secara	 berkesinambungan.	 Skala	

transaksi,	 jangkauan,	 dan	 pangsa	 pasar	 saat	 ini	

mencerminkan	 keberhasilan	 dan	 bukti	 komitmen	

BCA	 dalam	 meningkatkan	 kapabilitas	 digital	 dan	

pengembangan	 franchise perbankan	 transaksi.	 Kami	

menerapkan	 nilai-nilai	 agility,	 inovatif,	 adaptif,	 dan	

mengutamakan	 kebutuhan	 nasabah	 sebagai	 dasar	

pendekatan	 bisnis	 dalam	memberikan	 layanan	 transaksi	

digital	yang	nyaman,	cepat,	dan	aman,	baik	bagi	kebutuhan	

perbankan	individu	maupun	bisnis	lintas	generasi.

Mobile banking	 BCA	 (m-BCA	 atau	 BCA	 Mobile)	 telah	

menjadi	 kanal	 pilihan	 paling	 populer	 dan	memiliki	 posisi	

dominan	 di	 segmen	 individu	 dengan	 41,7	 juta	 transaksi	

per	hari.	Sementara	m-BCA	terus	dikembangkan	dengan	

penambahan	 berbagai	 fitur	 dan	 kemampuan	 baru,	 kami	

mengembangkan	 aplikasi	 seluler	 generasi	 berikutnya,	

‘myBCA’,	yang	secara	khusus	disiapkan	untuk	memberikan	

pengalaman	 omnichannel.	 Aplikasi	 baru	 ini	 dirancang	

untuk	 beintegrasi	 dengan	 berbagai	 saluran	 online yang	

dimiliki	 grup	 BCA	 serta	 berkolaborasi	 secara	 ‘seamless’ 

dengan	platform	para	mitra	bisnis.	Aplikasi	investasi	kami,	

‘Welma’,	baru	terintegrasi	dengan	myBCA,	memungkinkan	

nasabah	untuk	mengelola	portofolio	 investasi	 di	 aplikasi	

myBCA.	

Kami	 percaya	 ekosistem	 yang	 luas	 merupakan	 salah	

satu	 faktor	 kunci	 keberhasilan	 di	 era	 digital.	 Untuk	 itu,	

BCA	 menempuh	 dua	 pendekatan	 strategis:	 pertama,	

menumbuhkan	 basis	 nasabah,	 dan	 kedua,	 berperan	

aktif	dalam	ekosistem	yang	lebih	luas	melalui	kerja	sama	

dengan	 ekosistem	 eksternal.	 Pada	 tahun	 2022,	 kami	

mencatat	 penambahan	 5,8	 juta	 nasabah	 baru,	 menjadi	

27,9	 juta	 total	 nasabah	atau	naik	22,2%	secara	 tahunan.	

Pengguna	 mobile banking tumbuh	 tiga	 kali	 lipat	 dalam	

empat	tahun	terakhir	mencapai	26,6	juta.	Hal	ini	terutama	

didorong	oleh	 inisiatif	 kami	dalam	menyediakan	 layanan	

pembukaan	rekening	secara	online,	yang	telah	diluncurkan	

sejak	tahun	2019,	setahun	sebelum	terjadi	pandemi.	

Ekosistem	terbuka	dan	kolaborasi	saat	 ini	menjadi	 istilah	

umum	di	 industri	 perbankan,	 yang	nyatanya	BCA	adalah	

salah	 satu	 pemain	 pertama	 dalam	 area	 Application 

Programming Interface	 (API)	sejak	2017.	Kami	terhubung	

dengan	para	pemain	e-commerce dan	penyedia	fintech 

utama	 di	 Indonesia,	 dan	 bersama-sama	 memiliki	 tujuan	

untuk	 berkembang	 melalui	 kemitraan	 yang	 saling	

menguntungkan.	 Produk-produk	 kami,	 seperti	 ‘virtual 

accounts’,	 ‘Oneklik’,	kartu	kredit,	dan	pembayaran	debit	

online,	 menjadi	 sarana	 yang	 digunakan	 oleh	 berbagai	

ekosistem	 online.	 Kami	 mencatatkan	 peningkatan	

transaksi	API	sebesar	91,5%	pada	tahun	2022.
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Dalam	 melayani	 transaksi	 bisnis,	 kami	 terus	

menyempurnakan	 platform	 internet banking	 ‘klikbca	

Bisnis’	 serta	 sistem	cash management korporasi	 secara	

online.	 Selain	 itu,	 beberapa	 aplikasi	 baru	 juga	 terus	

dikembangkan,	 termasuk	 ‘BCA	 merchant	 app’	 yang	

menawarkan	 bantuan	 kepada	 nasabah	 merchant	 baru,	

mulai	 dari	 proses	 on-boarding	 dan	 konsultasi	 untuk	

bergabung	 dengan	 jaringan	 EDC	 (EFTPOS)	 BCA	 yang	

luas	 serta	 jaringan	pembayaran	dengan	kode	QR	 (QRIS).	

Inisiatif	merchant app	 ini	diluncurkan	bersamaan	dengan	

inisiatif	perluasan	 jaringan	EDC	dan	QRIS,	dan	pada	saat	

yang	sama	kami	juga	melakukan	peremajaan	pada	mesin-

mesin	 EDC	 di	 berbagai	 merchant.	 Nilai	 transaksi	 BCA	

QRIS	naik	5,9x	YoY,	meningkat	signifikan	dengan	pangsa	

pasar	 di	 Sep-22	 sebesar	 19%,	 naik	 dari	 17%	pada	 tahun	

sebelumnya.

Di	 era	 digitalisasi,	 contact center kami,	 HaloBCA	

‘1500888’,	 berperan	 besar	 untuk	 melengkapi	 perluasan	

channel online	 Bank.	 Untuk	 itu,	 kami	 berinvestasi	 di	

contact center,	 dan	 saat	 ini	 HaloBCA	 mengoperasikan	

~3.000	sambungan	dan	menangani	~110	ribu	kontak	per	

hari	sehingga	masuk	dalam	kategori	‘mega’	dalam	konteks	

global standard.	 Kami	 bangga	melihat	HaloBCA	mampu	

melengkapi	 layanan	pembukaan	 rekening	 secara	online, 

dan	 memberikan	 kontribusi	 terhadap	 akuisisi	 nasabah	

baru	secara	signifikan.

Sesuai	 dengan	 rencana	 pengembangan	 kanal	 online 

dan	offline secara	paralel, kami	melakukan	 transformasi	

jaringan	 kantor	 cabang	menuju	 konsep	 hybrid, di	 mana	

cabang	BCA	dilengkapi	dengan	perangkat	digital	maupun	

melalui	 interaksi	 manusia.	 Hal	 ini	 kami	 lakukan	 untuk	

memberikan	 layanan	 yang	 seimbang	 tanpa	 memaksa	

nasabah	 mengadopsi	 digitalisasi	 diluar	 kapasitas	

mereka.	 Pada	 dasarnya	 interaksi	 dengan	manusia	masih	

belum	 sepenuhnya	 tergantikan	 di	 Indonesia,	 sehingga	

keberadaan	cabang	sangatlah	penting.	Untuk	melengkapi	

layanan	transaksi	 tunai	di	cabang,	kami	mengoperasikan	

jaringan	CRM	 (Cash Recycling Machines)	 terluas	 secara	

nasional.	 CRM	 menawarkan	 akses	 untuk	 setoran	 dan	

penarikan	 tunai	 di	 luar	 jam	 kerja	 normal.	 Kami	 terus	

meningkatkan	 jumlah	 CRM	 yang	 mencapai	 66,1%	 dari	

total	ATM	per	Desember	2022,	naik	dari	22,7%	pada	lima	 

tahun	lalu.

Perluasan	 kanal	 online dan	 offline secara	 konsisten	

memperkuat	 franchise perbankan	 transaksi	 BCA	

dan	 menopang	 pertumbuhan	 dana	 inti	 CASA	 secara	

berkelanjutan.	 Pada	 tahun	 2022,	 platform	 perbankan	

transaksi	 mencapai	 rekor	 tertinggi,	 membukukan	 rata-

rata	61	 juta	 transaksi	per	 hari.	 Jumlah	 transaksi	dan	nilai	

transaksi	masing-masing	 tumbuh	36,0%	dan	 13,9%	YoY.	

Kanal digital yang	semakin	populer	tercermin	dari	jumlah	

transaksi	 yang	 mencapai	 99,5%	 dari	 total	 frekuensi	

transaksi,	 sedangkan	 jaringan	 cabang	 melayani	 nilai	

transaksi	yang	relatif	besar,	berkontribusi	35,8%	terhadap	

total	 nilai	 transaksi.	 Pada	 akhir	 tahun,	 CASA	 sebagai	

pendorong	pertumbuhan	pendanaan	naik	10,4%	menjadi	

Rp844,3	 triliun,	 mendukung	 kenaikan	 total	 dana	 pihak	

ketiga	 sebesar	 6,4%,	 yang	 mencapai	 Rp1.030,5	 triliun.	

CASA	 menyumbang	 81,9%	 dari	 total	 dana	 pihak	 ketiga	

Bank	per	akhir	tahun	2022.

Penyaluran Kredit: Mempertahankan Momentum 
Pertumbuhan di Tengah Kenaikan Suku Bunga
Hubungan	 yang	 baik	 dengan	 nasabah	 terbukti	 menjadi	

kunci	 sukses	 dalam	 membangun	 kembali	 portofolio	

kredit	pasca	pandemi.	Di	masa	pandemi,	BCA	memegang	

teguh	komitmen	untuk	senantiasa	di	sisi	nasabah	dengan	

memberikan	 skema	 restrukturisasi	 kredit	 dan	 membuka	

jalan	 pemulihan	 bagi	 debitur.	 Inisiatif	 ini	 membuahkan	

hasil	 ketika	 ekonomi	 kembali	 bergerak	 normal,	 di	 mana	

BCA	mampu	meraih	 berbagai	 peluang	 dari	 peningkatan	

permintaan	 kredit	 sejak	 triwulan	 terakhir	 tahun	 2021.	

Sepanjang	tahun	2022,	pemulihan	permintaan kredit	lebih	

merata	 jika	 dibandingkan	 dengan	 tahun	 sebelumnya,	

yaitu	pada	seluruh	segmen	mulai	dari	korporasi,	komersial,	

UKM	 hingga	 konsumer.	 Tingkat	 penggunaan	 kredit	 juga	

meningkat	di	berbagai	industri.

Didukung	 oleh	 pendanaan	 CASA	 yang	 solid,	 BCA	

memprioritaskan	 peningkatan	 volume	 pinjaman	 yang	

berkualitas	dibandingkan	menaikkan	suku	bunga	(pricing)	

kredit	 di	 seluruh segmen.	 Hal	 ini	 kami	 pertimbangkan	

karena	 tahun	 2022	 memiliki	 tantangan	 ekonomi	 baru	

akibat	 inflasi	 global.	 Dinamika	 suku	 bunga	 acuan	 dalam	

negeri	yang	stabil	pada	semester	pertama	berubah	setelah	

BI	 menaikkan	 suku	 bunga	 pada	 semester	 kedua	 seiring	

meningkatnya	 inflasi	dalam	negeri,	 serta	sejalan	dengan	

kenaikan	 suku	 bunga	 secara	 global.	 BI	 telah	 menaikkan	

suku	bunga	acuannya	(BI	7DRR)	secara	bertahap,	dengan	

total	 sebesar	 200	 bps	 menjadi	 5,5%	 selama	 semester	

kedua	 tahun	 2022.	 BCA	 merespon	 perubahan	 tersebut	

secara	 hati-hati,	 mengingat	 komunitas	 bisnis	 harus	

menghadapi	 beban	 biaya	 bahan	 baku	 yang	 lebih	 tinggi	

akibat	 inflasi.	 Peningkatan	 suku	 bunga	 kredit	 dapat	

mengakibatkan	 naiknya	 risiko	 kredit	 macet,	 terutama	

ketika	debitur	masih	berada	di	tahun	pertama	pemulihan	

pasca	pandemi.
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Kami	 memantau	 ketahanan	 nasabah	 terhadap	 potensi	

kenaikan	 suku	 bunga	 dan	 inflasi	 sebelum	 melakukan	

penyesuaian	tingkat	suku	bunga	kredit,	serta	mengambil	

sikap	 untuk	 tidak	 meningkatkan	 suku	 bunga	 kredit	

terlalu	 dini.	 Selain	 itu,	 likuiditas	 yang	 cukup	 pada	

sistem	 perbankan	 menyebabkan	 lingkungan	 yang	 lebih	

kompetitif	 untuk	 menyalurkan	 kredit	 kepada	 debitur	

berkualitas.	 Pendekatan	 pricing	 tersebut menghasilkan	

pertumbuhan	 kredit	 yang	 baik	 bagi	 BCA	 di	 tahun	 2022.	

Kredit	 modal	 kerja	 meningkat	 12,8%	 menjadi	 Rp332,1	

triliun	 didukung	 oleh	 tingkat	 penggunaan	 (utilitas)	 yang	

terus	 bertumbuh	 dan	 kenaikan	 fasilitas	 plafon	 kredit	

sebesar	13,3%	secara	tahunan.	Kredit	investasi	naik	10,4%	

mencapai	 Rp222,1	 triliun,	 dimana	 hal	 ini	 mencerminkan	

kepercayaan	bisnis	terhadap	iklim	usaha,	serta	bukti	nyata	

kepercayaan	nasabah	terhadap	BCA	sebagai	bank	pilihan	

untuk	kemitraan	jangka	panjang.

Pada	 segmen	 korporasi,	 kredit	 tumbuh	 11,8%	 secara	

tahunan	 menjadi	 Rp319,3	 triliun.	 Sektor-sektor	 utama	

yang	menopang	pertumbuhan	tersebut	adalah	pertanian,	

kehutanan,	 dan	 properti	 &	 konstruksi.	 Kredit	 korporasi	

yang	 solid	 membuka	 berbagai	 peluang	 untuk	 solusi	

keuangan	 yang	 komprehensif,	 baik	 untuk	 Business to 

Business	 (B2B)	 maupun	 Business to Consumer	 (B2C).	

Pada	 akhir	 tahun	 2022,	 segmen	 korporasi	 berkontribusi	

46,2%	 dari	 total	 kredit.	 Dari	 segmen	 komersial	 dan	

UKM,	permintaan	yang	 lebih	tinggi	berasal	dari	otomotif	

&	 transportasi	 dan	 makanan	 &	 minuman.	 Kredit	

komersial	dan	UKM	BCA	meningkat	9,9%	YoY	mencapai	 

Rp209,2	triliun.

Pada	 tahun	 2022,	 BCA	 menyelenggarakan	 UMKM	 fest	

pada	 bulan	 September–Oktober	 untuk	 tahun	 kedua	

berturut-turut	 dan	 diikuti	 oleh	 lebih	 dari	 1.200	 peserta	

(merchant).	 Kami	 menyelenggarakan	 bimbingan	 dan	

memfasilitasi	 jalinan	 usaha	 antara	 peserta	 dan	 pasar	

potensial,	 termasuk	 pasar	 ekspor.	 Kami	 sangat	 antusias	

atas	 penyelenggaraan	 acara	 tersebut	 dan	 bangga	

menjadi	bagian	dari	perjalanan	serta	kisah	sukses	mereka.

Kredit	 konsumer	 naik	 sejalan	 dengan	 segmen	 lainnya,	

yaitu	 sebesar	 12,6%	 YoY	mencapai	 Rp159,4	 triliun	 pada	

akhir	 tahun.	 Kredit	 Kepemilikan	 Rumah	 (KPR)	 menjadi	

pendorong	 pertumbuhan	 dengan	 peningkatan	 11,0%,	

didukung	 penyelenggaraan	 pameran	 gabungan	 online 

dan	offline (hybrid).	Kami	melihat	permintaan	yang	positif	

pada	berbagai	acara	tersebut,	sehingga	total	penyaluran	

pembiayaan	 baru	 mencapai	 Rp37,9	 triliun,	 naik	 17,8%	

dibandingkan	 tahun	 sebelumnya.	 Pembiayaan	 baru	 KPR	

tersebut	telah	melampaui	pencapaian	sebelum	pandemi.	

Kredit	 Kendaraan	 Bermotor	 (KKB)	 juga	 mencatat	

peningkatan	 permintaan,	 meskipun	 sebagian	 pasokan	

terdampak	 oleh	 kelangkaan	 suku	 cadang	 mobil	 secara	

global	 akibat	 ketegangan	 geopolitik.	 KKB	 membukukan	

pertumbuhan	positif	sebesar	17,3%	dibandingkan	dengan	

penurunan	 kredit	 di	 tahun	 sebelumnya.	 Selain	 itu,	 bisnis	

kartu	kredit	naik	13,4%	YoY	setelah	dibukanya	perbatasan	

wilayah	sehingga	kegiatan	wisata	meningkat.	Kami	sangat	

antusias	 melihat	 aktivitas	 masyarakat	 telah	 melampaui	

tingkat	sebelum	pandemi.

Secara	keseluruhan,	total	kredit	tercatat	sebesar	Rp694,9	

triliun,	 meningkat	 11,7%,	 lebih	 tinggi	 dari	 pertumbuhan	

industri.	 Volume	 kredit	 rata-rata	 meningkat	 sebesar	

11,5%	 karena	 momentum	 bisnis	 yang	 lebih	 merata	 di	

sepanjang	 tahun	 2022	 dibandingkan	 tahun	 sebelumnya.	

Bauran	aset	produktif	(asset mix)	membaik,	dan	pinjaman	

pada	akhir	tahun	berkontribusi	52,9%	terhadap	total	aset	

dibandingkan	dengan	50,6%	tahun	lalu.

Kualitas	 aset	 tetap	 terjaga	 dengan	 Loan at Risk (LAR)	

termasuk	 kredit	 yang	 direstrukturisasi	 menunjukkan	

perbaikan.	 LAR	 turun	 menjadi	 10,0%,	 dari	 tahun	

sebelumnya	 sebesar	 14,6%,	 hal	 ini	 disebabkan	 oleh	

banyak	 debitur	 yang	 direstrukturisasi	 telah	 mencatat	

pemulihan	 arus	 kas.	 Sepanjang	 tahun,	 BCA	 juga	 tidak	

menerima	 permintaan	 restrukturisasi	 kredit	 secara	

material.	Namun	demikian,	kami	melihat	beberapa	sektor	

tertentu	 membutuhkan	 waktu	 yang	 lebih	 lama	 untuk	

pemulihan.	 Oleh	 karenanya	 kami	 melakukan	 penyisihan	

pencadangan	 kredit	 secara	 proaktif	 untuk	 memastikan	

kecukupan	coverage.	LAR	coverage	berada	pada	tingkat	

yang	aman	sebesar	53,8%	pada	tahun	2022,	atau	setara	

dengan	NPL	coverage	sebesar	287,3%.

BCA	mengelola	kredit	secara	prudent,	sektor	demi	sektor,	

serta	senantiasa	memastikan	kajian	menyeluruh	terhadap	

kualitas	aset	mengingat	volatilitas	makroekonomi	global	

yang	 sedang	 terjadi.	 BCA	 akan	 mengambil	 langkah	

yang	 diperlukan	 untuk	 mengantisipasi	 kemungkinan	

peningkatan	risiko	kredit.

Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST)
Aspek	 lingkungan	 dan	 nilai	 sosial	 semakin	 berperan	

penting	 dalam	 bisnis	 dan	 kegiatan	 operasional	 Bank,	

sedangkan	praktik	tata	kelola	yang	baik	merupakan	faktor	

penting	untuk	menjaga	kepercayaan	dan	reputasi	sebagai	

salah	 satu	 lembaga	 keuangan	 terkemuka	 di	 Indonesia.	

Pada	acara	KTT	G20	yang	berlangsung	di	bulan	November	

2022,	Indonesia	menegaskan	kembali	komitmennya	untuk	

mencapai	emisi	gas	rumah	kaca	yang	lebih	rendah.	Kami	
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secara	aktif	mendukung	visi	Pemerintah	untuk	melakukan	

transisi	bertahap	dari	business as usual	menuju	ekonomi	

rendah	karbon.	Sebagai	bagian	dari	perjalanan	LST,	BCA	

menerapkan	 rencana	 kerja	 2022	 yang	 berfokus	 pada	

(i)	 pengembangan	 portofolio	 keuangan	 berkelanjutan;	

(ii)	 praktik	 operasional	 Bank	 yang	 lebih	 hijau	 dan	 (iii)	

penciptaan	dampak	sosial	yang	positif	bagi	masyarakat.	

Untuk	 itu,	 kami	 melaporkan	 beberapa	 perkembangan	

sebagai	berikut:

Menumbuhkan Portofolio Keuangan Berkelanjutan
Pada	 tahun	 2022,	 portofolio	 keuangan	 berkelanjutan	

naik	 sebesar	 14,9%	 menjadi	 Rp183,2	 triliun	 dari	

tahun	 sebelumnya,	 atau	 mencapai	 25,4%	 dari	 total	

portofolio	 Bank	 (kredit	 dan	 obligasi	 korporasi).	

Pencapaian	 tahun	 2022	 ini	 berada	 di	 atas	 target	

pertumbuhan	 jangka	 panjang	 tahunan	 yaitu	 8%,	

seperti	 yang	 tertuang	 dalam	 roadmap 5	 tahun	 untuk	 

2019–2023.	Kami	terus	mencari	peluang	di	bidang	sumber	

daya	 alam	 dan	 lahan	 berkelanjutan,	 energi	 terbarukan,	

transportasi	 ramah	 lingkungan,	 green building,	 kertas	

ramah	 lingkungan,	 dan	 UKM	 mikro	 untuk	 meningkatkan	

portofolio	keuangan	berkelanjutan	sepanjang	tahun.

Guna	menjaga	kualitas	green financing, Bank menetapkan 

kebijakan	 penyaluran	 kredit	 secara	 bertanggung	

jawab	 pada	 sektor-sektor	 yang	 sensitif	 dari	 perspektif	

lingkungan.	 Kebijakan	 pertama	 yang	 telah	 selesai	 pada	

Desember	 2021	 berkaitan	 dengan	 praktik	 kelapa	 sawit	

berkelanjutan.	 Selanjutnya,	 kami	 menetapkan	 kebijakan	

tambang	batu	bara,	pembangunan	jalan	tol,	industri	kayu	

dan	hasil	hutan,	serta	industri	semen	dan	besi	baja.	Secara	

khusus,	 BCA	 berpartisipasi	 dalam	 proyek	 percontohan	

‘Taksonomi	Hijau’,	yaitu	sarana	pemetaan	yang	disponsori	

oleh	 OJK	 untuk	 pengklasifikasian	 green credit.	 Proyek	

ini	 bertujuan	 untuk	 menetapkan	 benchmark portofolio	

hijau	 dalam	 sistem	 perbankan	 dan	 mencegah	 potensi	

greenwashing.

Proyek	Taksonomi	Hijau	merupakan	tahapan	penting	bagi	

industri	 perbankan	 Indonesia	 dan	 akan	 menginspirasi	

praktik	 pemberian	 kredit	 yang	 lebih	 hijau.	 BCA	

mensosialisasikan	 panduan	 Taksonomi	 Hijau	 kepada	

debitur	dan	mendorong	dunia	usaha	untuk	meningkatkan	

praktik	 LST.	 Bank	 melakukan	 penyesuaian	 parameter	

penjaminan	 kredit	 secara	 berkala,	 termasuk	 dari	

perspektif	LST.

Praktik Operasi Perusahaan yang Lebih Hijau
Bersamaan	 dengan	 pengembangan	 basis	 data	 karbon	

pada	portofolio	kredit,	secara	aktif	kami	mengupayakan	

kegiatan	operasional	Bank	yang	 lebih	 ramah	 lingkungan,	

khususnya	 dalam	 daur	 ulang	 &	 pengelolaan	 limbah;	

adopsi	 digital;	 inisiatif green building;	 dan	 konservasi	

keanekaragaman	 hayati,	 yang	 semuanya	 berkontribusi	

positif	 terhadap	 penyerapan	 karbon.	 Dari	 berbagai	

inisiatif	tersebut,	total	pengurangan	emisi	kami	mencapai	

1.995,8	 ton	 CO2eq	 pada	 tahun	 2022,	 meningkat	 2,25x	

dibandingkan	tahun	2021.

Melalui	 program	 daur	 ulang	 &	 pengelolaan	 limbah,	

sepanjang	 tahun	 2022	 kami	 menangani	 436	 ton	 arsip	

kedaluwarsa;	48,5	ton	sampah	non	organik;	7	ton	kartrid	

ATM	bekas,	22,7	ton	mesin	EDC,	3,3	ton	kartu	dan	500	kg	

seragam	 karyawan	 yang	 tidak	 terpakai.	 Terkait	 adopsi	

digital,	Bank	mendorong	budaya	kerja	yang	berorientasi	

digital	 untuk	 proses	 internal	 secara	 bank-wide	 dan	

menawarkan	 berbagai	 layanan	 digital	 untuk	 nasabah.	

Inisiatif	 konsumsi	 listrik	 gedung	 kami	 pada	 tahun	 2022	

memperoleh	 nilai	 139	 kWh/m3	 per	 tahun,	 memenuhi	

kategori	 ‘efisien’	 menurut	 SNI	 03-6196-2000	 tentang	

intensitas	 konsumsi	 energi	 gedung	 Indonesia.	 Salah	

satu	 kantor	 kami	 yang	 termasuk	green building	 berhasil	

memperoleh	 peringkat	 pertama	 untuk	 Penghargaan	

Subroto	dari	Kementerian	Energi	&	Sumber	Daya	Mineral.	

Di	 bidang	 konservasi	 keanekaragaman	 hayati,	 BCA	 

terlibat	 dalam	 penanaman	 pohon	 sebanyak	 

19,6	ribu	pohon,	di	 	20	 lokasi	sepanjang	tahun.	BCA	juga	

merehabilitasi	 12,5	ha	 lahan	kritis	di	 kawasan	konservasi	

orangutan	melalui	penanaman	5	ribu	pohon.

Penciptaan Dampak Sosial yang Positif bagi 
Masyarakat
Di	 bawah	 brand andalan	 CSR	 ‘Bakti	 BCA’,	 kami	

berkomitmen	 untuk	 membawa	 dampak	 positif	 bagi	

masyarakat.	 Program-program	 Bakti	 BCA	 mencakup	

pendidikan,	 pemberdayaan	 masyarakat,	 pelestarian	

budaya,	filantropi,	dan	kesehatan.

Di	 bidang	 pendidikan,	 Bakti	 BCA	 melakukan	 sosialisasi	

literasi	 keuangan;	 memberikan	 beasiswa	 secara	 rutin;	

menjadi	 sponsor	 program	 pemberdayaan	 sekolah;	

dan	 mengembangkan	 program	 talenta	 digital	 guna	

mendukung	 ekonomi	 digital	 Indonesia.	 Dalam	 rangka	

menjalankan	 program	 pemberdayaan	 masyarakat,	

BCA	 telah	 memperoleh	 penghargaan	 dan	 pengakuan	

dari	 Kementerian	 Pariwisata	 dan	 Ekonomi	 Kreatif	 atas	

peningkatan	 kesejahteraan	 masyarakat	 di	 desa-desa	

wisata	yang	dibina	oleh	Bank.
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Dalam	 upaya	 mendukung	 penanggulangan	 COVID-19,	

BCA,	 bekerja	 sama	 dengan	 Pemerintah	 dan	 otoritas	

terkait,	telah	menyediakan	lebih	dari	412	ribu	dosis	vaksin	

untuk	karyawan	dan	masyarakat	umum	sejak	merebaknya	

pandemi.	Bank	juga	mensponsori	803	operasi	katarak	dan	

memberikan	 layanan	 medis	 kepada	 lebih	 dari	 15,7	 ribu	

pasien	melalui	klinik	binaan.	

Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi dan 
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG)
Prinsip-prinsip	GCG	terdiri	dari	transparansi,	akuntabilitas,	

tanggung	 jawab,	 kewajaran,	 dan	 independensi.	 Kami	

menerapkan	 prinsip-prinsip	 tersebut	 dalam	 operasional	

Bank	 sehari-hari.	 Secara	 berkala,	 kami	 menyesuaikan	

kebijakan	 dan	 prosedur	 operasional	 guna	 mematuhi	

peraturan	yang	berlaku	dan	menerapkan	praktik	yang	baik	

dalam	industri	perbankan.

Dalam	beberapa	 tahun	 terakhir,	 salah	 satu	 elemen	 yang	

semakin	penting	 	adalah	Tata	Kelola	Teknologi	 Informasi	

(TI)	 karena	 penggunaan	 kanal	 digital	 yang	 meningkat	

pesat.	 Peningkatan	 penggunaan	 kanal	 digital	 tersebut	

disertai	dengan	tantangan	meningkatnya	risiko	keamanan	

siber.	 Keamanan	 siber	 menjadi	 salah	 satu	 fokus	 utama	

kami	 dalam	 memastikan	 akuntabilitas	 dan	 tanggung	

jawab	 terhadap	 basis	 nasabah	 kami	 yang	 besar.	 Untuk	

melindungi	keamanan	data	dan	privasi	nasabah,	BCA	terus	

memperkuat	Unit	Enterprise Security	yang	secara	khusus	

bertugas	 menjaga	 keamanan	 informasi	 dan	 menangani	

insiden	terkait	kejahatan	siber.	Kami	menerapkan	standar	

tinggi	untuk	operasional	TI	dan	telah	memperoleh	ISO	/	IEC	

20000-1:2018	NIS	terkait	Service Management system of 

Data Center Network,	dan	IOS/IEC	20000-1:2018	terkait	

Provision of Information Security Management System in 

Data Center Operation Services.

Inisiatif	 kami	 dalam	 pengembangan	 LST	 telah	 diakui	

baik	 secara	 domestik	 maupun	 internasional.	 Bank	 telah	

menerima	 Peringkat	 AA	 dari	 MSCI	 ESG	 Ratings,	 skor	

yang	 tinggi	 dibandingkan	 dengan	 perusahaan	 Indonesia	

lainnya.	 BCA	 tetap	 menjadi	 konstituen	 Financial	 Times	

Stock	 Exchange4Good	 (FTSE4Good)	 Emerging	 Index,	

yang	 mencerminkan	 kinerja	 positif	 dalam	 aspek	

keuangan,	 lingkungan,	 dan	 sosial.	 Di	 dalam	 negeri,	 BCA	

masuk	dalam	Indeks	SRI-KEHATI	oleh	Bursa	Efek	Indonesia	

bekerja	sama	dengan	Yayasan	SRI	KEHATI.

Peran Direksi dalam Merumuskan Strategi dan 
Kebijakan
Direksi	 secara	 aktif	 terlibat	 dalam	merumuskan	 strategi	

dan	 kebijakan,	 serta	 melakukan	 penyesuaian	 sejalan	

dengan	dinamika	pasar	dan	regulasi	yang	berlaku.	Direksi	

membahas	 arah	 dan	 kebijakan	 strategis	 untuk	 setiap	

unit	 bisnis,	 mencakup	 penetapan	 target	 bisnis,	 rencana	

pertumbuhan	 serta	pengadaan	 sarana	utama	antara	 lain	

teknologi	 dan	 infrastruktur,	 sumber	 daya	 manusia,	 dan	

manajemen	risiko.

Direksi	memperoleh	 informasi	terkini	mengenai	kegiatan	

operasional	 anak	 perusahaan	 dan	 kinerjanya	 secara	

berkala,	 serta	 membahas	 masalah-masalah	 utama,	

memberikan	 arahan	 strategis	 dan	 umpan	 balik.	 Direksi	

memastikan	 bahwa	 anak	 perusahaan	 menjalankan	

bisnis	mereka	 sejalan	 dengan	 tujuan	 utama	 BCA	 secara	

keseluruhan.

Manajemen	 risiko	 juga	 memegang	 peranan	 penting	

bagi	 Direksi	 dalam	 menetapkan	 strategi	 bisnis.	 Direksi	

memastikan	 kerangka	 kerja	 organisasi	 berjalan	 efektif,	

kebijakan	 dan	 prosedur	 yang	 tepat	 sasaran,	 serta	

infrastruktur	 manajemen	 risiko	 yang	 prudent	 untuk	

mendukung	 operasional	 sehari-hari	 di	 BCA	 dan	 para	

entitas	anak.

Proses yang Dilakukan Direksi untuk Memastikan 
Implementasi Strategi
BCA	 memastikan	 implementasi	 strategi	 secara	 

menyeluruh	melalui	 komunikasi	 yang	 efektif	 dari	 Direksi	

kepada	 lini	 bisnis,	 unit	 pendukung,	 cabang,	 dan	 seluruh	

anak	 perusahaan.	 Direksi	 secara	 aktif	 memantau	

pelaksanaan	 strategi	 melalui	 peninjauan	 berkala,	

pemberian	 umpan	 balik,	 dan	 pengambilan	 keputusan	

yang	sejalan	dengan	dinamika	pasar	dan	peraturan	yang	

berlaku.

Berbagai	 indikator	 utama	 dibahas	 dalam	 pertemuan	

dengan	 Direksi,	 antara	 lain	 perkembangan	 bisnis,	

parameter	 risiko	 terutama	 risiko	 kredit	 dan	 risiko	

operasional,	customer engagement,	 perhatian	 terhadap	

kultur	 digital,	 kualitas	 layanan	 cabang,	 tingkat	 layanan	

kredit	 serta	 keamanan	 perbankan	 transaksi.	 Bank	

melakukan	beberapa	survei	yang	hasilnya	menjadi	acuan	

bagi	Direksi	untuk	mengambil	keputusan.
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Dalam	 memastikan	 penerapan	 strategi,	 Direksi	 dibantu	

oleh	 Satuan	 Kerja	 Manajemen	 Risiko	 dan	 fungsi	 Audit	

Internal	 untuk	 menjaga	 pelaksanaan	 operasional	 Bank	

sehari-hari	 dan	 mencapai	 tujuan	 bank-wide dalam	

batas-batas	risiko	yang	dapat	dikendalikan.	Direksi	selalu	

mendapatkan	 umpan	 balik	 dari	 Unit	 Manajemen	 Risiko	

dan	 mengambil	 tindakan	 yang	 diperlukan	 berdasarkan	

temuan	audit.

BCA	senantiasa	menjunjung	 tinggi	budaya	dan	nilai-nilai	

perusahaan	untuk	memastikan	kerja	sama	tim	yang	solid	

dan	kelancaran	proses	suksesi	di	semua	lapisan	manajerial	

dalam	 rangka	 menjaga	 kesinambungan	 implementasi	

rencana	bisnis.

Kinerja Komite-Komite di Bawah Direksi
Dalam	menjalankan	perannya,	Direksi	dibantu	oleh	 tujuh	

Komite	di	bawah	Direksi	yaitu	Komite	Aset	dan	Liabilitas	

(ALCO),	 Komite	 Manajemen	 Risiko,	 Komite	 Manajemen	

Risiko	 Terintegrasi,	 Komite	 Kebijakan	 Kredit,	 Komite	

Kredit,	Komite	Pengarah	Teknologi	Informasi,	dan	Komite	

Pertimbangan	Kasus	Kepegawaian.

Sepanjang	 tahun,	 para	 komite	 berhasil	 menjalankan	

tugasnya	 dengan	 baik.	 Direksi	 secara	 berkala	 menilai	

kinerja	 komite	 terhadap	 pedoman	 dan	 prosedur	 yang	

ditetapkan	serta	memperoleh	wawasan	yang	bermanfaat	

untuk	 mendukung	 pengambilan	 keputusan	 strategis.	

Komite	-	komite	dibawah	Direksi	menyelenggarakan	rapat	

secara	 berkala	 untuk	 memastikan	 keselarasan	 program	

kerja	 dengan	 kondisi	 ekonomi	 terkini,	 perkembangan	

bisnis,	dan	peraturan	yang	berlaku.

Perubahan Komposisi Anggota Direksi
BCA	melakukan	beberapa	perubahan	komposisi	anggota	

Direksi	 di	 tahun	 2022	 melalui	 Rapat	 Umum	 Pemegang	

Saham	(RUPS)	Tahunan	yang	diselenggarakan	pada	bulan	

Maret	2022.	Perubahan	tersebut	meliputi:	

(i)	 pengangkatan	 Bapak	 Gregory	 Hendra	 Lembong	

sebagai	 Wakil	 Presiden	 Direktur	 yang	 sebelumnya	

menjabat	 sebagai	 Direktur.	 TI	 tetap	 menjadi	 salah	

satu	bidang	di	bawah	tanggung	jawab	Bapak	Gregory	

Hendra	Lembong;	

(ii)	 penunjukan	 Ibu	 Lianawaty	 Suwono	 sebagai	 Direktur	

yang	membawahi	fungsi	Kepatuhan	yang	sebelumnya	

dijabat	 oleh	 Bapak	 Haryanto	 Tiara	 Budiman.	 Bapak	

Haryanto	 Tiara	 Budiman	 mendapatkan	 tugas	 baru	 di	

Perbankan	 Konsumer.	 Ibu	 Lianawaty	 Suwono	 tetap	

menjabat	 sebagai	Direktur	Manajemen	Sumber	Daya	

Manusia	di	samping	 	mendapat	tanggung	jawab	baru	

di	bidang	kepatuhan;

(iii)	pengangkatan	 Bapak	 Antonius	 Widodo	 Mulyono	

sebagai	 Direktur	 Manajemen	 Risiko	 yang	 baru.	

Sebelumnya,	 beliau	 menjabat	 sebagai	 Direktur	 

PT	 Asuransi	 Jiwa	 BCA,	 anak	 usaha	 yang	 bergerak	 di	

bidang	asuransi	jiwa.

Bank	 menyampaikan	 apresiasi	 yang	 mendalam	 kepada	

Bapak	 Suwignyo	 Budiman	 atas	 dedikasinya	 selama	 20	

tahun	di	BCA	hingga	akhir	masa	jabatannya	sebagai	Wakil	

Presiden	Direktur.	 Bapak	 Suwignyo	Budiman	merupakan	

seorang	 bankir	 berpengalaman	 dan	 telah	 memberikan	

kontribusi	berharga	di	berbagai	bidang	selama	menjabat	

di	 Bank.	 Beliau	membawahi	 beberapa	 unit	 bisnis	 antara	

lain	 perbankan	 individu,	 wealth management,	 serta	

segmen	komersial	&	UKM.

Peluang, Tantangan, dan Pencapaian Target 
2022
Meskipun	 menunjukkan	 ketahanan	 ekonomi	 pada	 tahun	

2022,	 Indonesia	 tidak	 terhindar	 dari	 tantangan	 global	

yang	 diwarnai	 ketegangan	 geopolitik,	 krisis	 energi,	

kenaikan	 suku	 bunga,	 dan	 gangguan	 rantai	 pasokan.	

Kami	 mengapresiasi	 respons	 regulator	 yang	 berperan	

penting	 dalam	mengelola	 berbagai	 tantangan	 sehingga	

kestabilan	sistem	perbankan	dapat	terjaga	dengan	baik.	

Kami	 menghargai	 langkah-langkah	 Pemerintah	 dalam	

menangani	pandemi	COVID-19	melalui	berbagai	program	

dan	 kebijakan,	 sehingga	 meningkatkan	 kepercayaan	

bisnis	 dan	 konsumen	 serta	 memulihkan	 perekonomian	

domestik	di	mana	titik	balik	terlihat	pada	triwulan	terakhir	

tahun	2021.

Pada	 paruh	 kedua	 tahun	 2022,	 kami	 terus	 memantau	

situasi	 ekonomi	 pasca	 kenaikan	 suku	 bunga	 acuan	 dan	

penyesuaian	 harga	 bahan	 bakar.	 Secara	 umum,	 kami	

melihat	 bahwa	 dampak	 terhadap	 perekonomian	 tetap	

terkendali.	Oleh	karenanya,	BCA	akan	terus	 	mendorong	

pertumbuhan	 kredit	 berkualitas	 serta	 menerapakan	

prinsip	kehati-hatian.	

Sepanjang	 tahun	 2022,	 kami	 melihat	 peningkatan	

permintaan	 penyaluran	 kredit	 dari	 berbagai	 industri	 di	

setiap	 segmen	 kredit	 dari	 korporasi	 hingga	 ritel.	 Data	

internal	 menunjukan	 pulihnya	 nilai	 transaksi	 nasabah	

bisnis,	 sejalan	 dengan	 peningkatan	 belanja	 nasabah	 (di	

berbagai	 kanal	 Bank	 baik	 online maupun	 offline).	 Tren	

data	 tersebut	 meyakinkan	 kami	 untuk	mengembangkan	

portofolio	 kredit	di	 seluruh	 segmen,	 yang	pada	akhirnya	

menghasilkan	 tingkat	 pencapaian	 diatas	 sebelum	

pandemi.	 Volume	 kredit	 yang	 lebih	 tinggi	 berdampak	

positif	pada	pendapatan	bunga	serta	sumber	pendapatan	

selain	bunga.	
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Tahun	2022	ditandai	dengan	berbagai	pencapaian	yang	solid,	dimana	BCA	berhasil	melampaui	sebagian	besar	target	

metrik	keuangan,	seperti	yang	digambarkan	pada	tabel	di	bawah	ini:

Pencapaian vs Target

Ketegori Pencapaian 2022 Target 2022

Pertumbuhan	Kredit 11,7% 6%	–	8%

Pertumbuhan	CASA 10,4% 5%	–	7%

Pertumbuhan	Dana	Pihak	Ketiga 6,4% 6%	–	8%

Tingkat	Pengembalian	Aset	(ROA) 3,2% 3%	–	4%

Tingkat	Pengembalian	Modal	(ROE) 21,7% 16%	–	18%

Rasio	Kecukupan	Modal	(CAR) 25,8% 25%	–	26%

Prospek Usaha
Di	 tahun	 2023,	 para	 ekonom	memproyeksikan	 ekonomi	

Indonesia	 akan	 tumbuh	 moderat.	 Namun,	 fundamental	

makro	ekonomi	diharapkan	akan	tetap	resilient,	jauh	dari	

risiko	resesi	seperti	yang	berpotensi	 terjadi	di	beberapa	

negara	 lain.	 Industri	 perbankan	 Indonesia	 diperkirakan	

akan	mengalami	kenaikan	suku	bunga	yang	 lebih	terukur	

dibandingkan	 dengan	 negara	 lain.	 Likuiditas	 akan	 tetap	

berada	 pada	 level	 yang	 sehat,	 dan	 permodalan	 pada	

posisi	 yang	 solid	 untuk	mendukung	 ekspansi	 aset.	 Kami	

melihat	bahwa	dampak	terburuk	pada	kualitas	kredit	dan	

pandemi	telah	berlalu.

Dengan	 ekspektasi	 pertumbuhan	 ekonomi	 yang	 positif	

serta	 penerapan	 berbagai	 rencana	 inisiatif	 Bank,	 kami	

mentargetkan	pertumbuhan	di	tahun	2023	dengan	metrik	

keuangan	sebagai	berikut:

Target 2023

Ketegori Target 2023

Produk	Domestik	Bruto	(PDB)	(Bank	Indonesia) 4,5%	-	5,3%

Pertumbuhan	Kredit 10%	-	12%

Pertumbuhan	CASA 7%	-	9%

Pertumbuhan	Laba	Bersih	Setelah	Pajak 8%	-	9%

Marjin	Bunga	Bersih	(Net Interest Margin	-	NIM) 5,7%	-	5,8%

Tingkat	Pengembalian	atas	Aset	(Return on 
Asset	-	ROA) 3%	-	4%

Tingkat	Pengembalian	atas	Ekuitas	(Return on 
Equity	-	ROE) 19%	-	22%

CIR	(Cost to Income Ratio) 36%	-	37%

Biaya	CKPN	Kredit	terhadap	Total	Kredit	
(Cost of Credit	-	COC) 0,7%	-	0,8%

Kami	tetap	optimis	bahwa	tahun	2023	akan	menawarkan	

berbagai	 peluang	 untuk	 ekspansi	 kredit	 ditopang	 oleh	

pertumbuhan	 ekonomi	 yang	 positif.	 Inflasi	 karena	

kenaikan	 biaya	 (cost push inflation)	 di	 semester	 kedua	

tahun	 2022	 akan	meningkatkan	 kebutuhan	 kredit	modal	

kerja	 karena	 konsumsi	 bahan	 baku	 akan	 menyesuaikan	

terhadap	 tingkat	 harga	yang	baru.	Kami	memperkirakan	

kredit	akan	tumbuh	di	kisaran	10%	-	12%	pada	tahun	2023.	

Selain	menjajaki	berbagai	peluang	di	 segmen	korporasi,	

komersial,	 dan	 konsumer,	 BCA	 juga	 meningkatkan	

kapasitas	 dalam	 memproses	 kredit	 UKM	 dalam	 rangka	

meningkatkan	 basis	 nasabah	 UKM.	 Dengan	 penetrasi	

kredit	yang	rendah	di	dalam	negeri	dan	pertumbuhan	kelas	

menengah,	pasar	kredit	ritel	memiliki	potensi	besar	untuk	

pertumbuhan	 jangka	 panjang.	 Kami	 menjajaki	 produk	

UKM	dan	ritel	yang	baru,	seperti	pembiayaan	pedagang,	

payroll loan,	dan	fasilitas	Buy Now Pay Later.

Berdasarkan	 sektor	 ekonomi,	 kami	 melihat	 peluang	

di	 beberapa	 sektor	 diantaranya	 bahan	 bangunan	 &	

konstruksi,	 barang	 konsumsi,	 kemasan,	 kimia,	 dan	 

makanan	&	minuman.	Melalui	pameran	BCA	Expoversary	

dan	BCA	Wealth	Summit	di	 tahun	2022,	 kami	mendapat	

sambutan	 yang	 hangat	 dari	 para	 nasabah	 dan	

diperkirakan	 akan	 terulang	 kembali	 pada	 tahun	 2023.	

Namun	persaingan	penyaluran	kredit	akan	semakin	ketat	

ke	 depan	 karena	 sebagian	 besar	 bank	 berada	 pada	

fase	 ekspansi	 kredit	 pasca	 pandemi,	 terutama	 dalam	

menjaring	debitur	berkualitas.	Secara	umum,	kami	melihat	

para	 kompetitor	memiliki	 likuiditas	 yang	memadai	 untuk	

mendukung	pengembangan	kredit	mereka.



Laporan Tahunan 2022 PT Bank Central Asia Tbk 35

 Ikhtisar	Data	Keuangan
 Laporan Manajemen
	 Profil	Perusahaan
	 Analisis	dan	Pembahasan	Manajemen

 Tata Kelola Perusahaan 
 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 
 Laporan Keuangan Konsolidasian

Di	 sisi	 pendanaan,	 kami	 memperkirakan	 pertumbuhan	

akan	 kembali	 ke	 tingkat	 yang	 moderat	 karena	 aktivitas	

ekonomi	 diproyeksikan	 akan	 kembali	 normal.	 Sebagian	

dari	 likuiditas	 saat	 ini	 akan	 disalurkan	 dalam	 bentuk	

kredit.	 Untuk	 memperkuat	 franchise pendanaan	 CASA,	

kami	 akan	 mengembangkan	 kanal	 online dan	 offline 

secara	 berkelanjutan	 dan pada	 saat	 yang	 bersamaan	

memperluas	 ekosistem	 transaksi,	 seperti	 yang	 telah	

dibahas	sebelumnya.	Kami	menargetkan	volume	transaksi	

yang	 lebih	 besar	 untuk	meningkatkan	 pendanaan	CASA	

secara	berkesinambungan.	Digitalisasi	masih	menawarkan	

berbagai	 peluang	 pengembangan.	 Masyarakat	 kini	

mengadopsi	 digitalisasi	 lebih	 cepat	 dari	 sebelumnya	

sehingga	mendukung	 kami	 untuk	mengedukasi	 nasabah	

tentang	produk-produk	digital	Bank.	Secara	internal,	kami	

mendorong	digitalisasi	melalui	berbagai	 inisiatif	otomasi	

untuk	 mempercepat	 proses	 bisnis	 dan	 meningkatkan	

efisiensi.

Kami	 mengutamakan	 kepercayaan	 dan	 kepuasan	

nasabah	 dalam	 pengembangan	 produk	 dan	 layanan	

agar	 tetap	 menjadi	 bank	 pilihan.	 BCA	 dan	 para	 entitas	

anak	 senantiasa	 mengamati	 kebutuhan	 nasabah	

guna	 memberikan	 solusi	 yang	 tepat	 dalam	 rangka	

mempererat customer engagement.	 Untuk	 melengkapi	

layanan	 perbankan	 transaksi	 dan	 penyaluran	 kredit,	

kami	 melanjutkan	 pengembangan	 produk	 dan	 layanan	

di	 bidang	 perdagangan	 dan	 bisnis	 internasional,	 valuta	

asing,	 treasury dan	 wealth management.	 Para	 entitas	

anak	BCA	akan	terus	menggarap	bisnis	di	lini	pembiayaan	

kendaraan;	perbankan	syariah;	 sekuritas;	digital banking 

untuk	 segmen	 milenial;	 asuransi	 umum	 dan	 jiwa	 serta	

modal	ventura,	yang	secara	keseluruhan	akan	mempererat	

hubungan	 dengan	 nasabah.	 Kolaborasi	 dengan	 entitas-

entitas	anak	dan	para	mitra	bisnis	tetap	menjadi	langkah	

strategis	 dalam	 memberikan	 layanan	 terbaik	 kepada	

nasabah.

Apresiasi
Direksi	 menyampaikan	 penghargaan	 yang	 setinggi-

tingginya	 kepada	 para	 nasabah	 BCA	 atas	 kepercayaan	

dan	 dukungannya	 yang	 telah	 menjadikan	 BCA	 sebagai	

bank	terkemuka.

Dengan	 kerja	 sama	 yang	 solid	 lintas	 generasi,	 kami	

mengucapkan	 terima	 kasih	 kepada	 karyawan	 BCA	 atas	

kontribusi	 yang	konsisten	 kepada	Bank	dan	para	entitas	

anak	 dalam	 melayani	 seluruh	 nasabah	 melalui	 berbagai	

siklus	ekonomi.

Direksi	 juga	 mengucapkan	 terima	 kasih	 kepada	 Dewan	

Komisaris	atas	dukungan,	arahan,	dan	nasihat	yang	sangat	

bermanfaat	bagi	pencapaian	Bank.

Sekali	 lagi,	 kami	 ingin	 mengakhiri	 laporan	 ini	 dengan	

mengucapkan	 terima	 kasih	 kepada	 seluruh	 pemangku	

kepentingan,	 termasuk	 OJK	 dan	 BI	 yang	 senantiasa	 

berada	 di	 sisi	 kami,	 terutama	 di	 tengah	 kondisi	

ketidakpastian.

BCA	 berkomitmen	 untuk	 maju,	 serta	 terus	 belajar	 dan	

memperbaiki	 diri	 tanpa	 henti.	 Kami	 memegang	 teguh	

budaya	 untuk	 melayani	 para	 pemangku	 kepentingan,	

yang	 senantiasa	 menginspirasi	 agar	 menjadi	 bank	 yang	

lebih	baik,	dengan	tetap	menjunjung	tinggi	prinsip-prinsip	

tata	kelola	yang	baik.

Jakarta,	Februari	2023

Atas	Nama	Direksi,

Jahja Setiaatmadja 
Presiden	Direktur



Djohan Emir Setijoso
Presiden	Komisaris
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Pemegang saham yang terhormat,

BCA berhasil membukukan kinerja 
yang baik di tengah gejolak 
perekonomian dan ketidakpastian 
geopolitik di tingkat global

Sejalan	dengan	momentum	pemulihan	ekonomi	nasional	
dari	 pandemi	 COVID-19,	 BCA	 berhasil	 membukukan	
kinerja	 yang	 baik	 pada	 tahun	 2022.	 Dewan	 Komisaris	
mengapresiasi	upaya	yang	dilakukan	oleh	Direksi	sehingga	
berhasil	 mencapai	 target	 yang	 ditetapkan.	 Pencapaian	
kinerja	 bank	 tidak	 terlepas	 dari	 implementasi	 strategi	
yang	tepat	sasaran	dan	didukung	oleh	prinsip	manajemen	
risiko	dan	tata	kelola	yang	baik.

Dewan	 Komisaris	 menyampaikan	 tugas	 dan	 tanggung	
jawab	pengawasan	 secara	berkala	 termasuk	melakukan	
penilaian	atas	kinerja	Direksi	dalam	mengelola	perusahaan	
dan	memantau	pelaksanaan	tata	kelola	perusahaan	yang	
baik.	Selain	itu,	kami	juga	akan	menyampaikan	pandangan	
kami	atas	prospek	usaha	perusahaan	yang	 telah	disusun	
oleh	Direksi	serta	melakukan	pembahasan	terkait	peluang	
dan	tantangan	yang	terjadi	sepanjang	tahun	2022.	
 

Tinjauan Ekonomi dan Perbankan
Aktivitas	 ekonomi	 di	 sebagian	 besar	 negara-negara	 di	
dunia	telah	berangsur	membaik	setelah	lebih	dari	2	tahun	
terkena	dampak	pandemi	COVID-19.	 	 Namun,	 di	 tengah	
pemulihan	ekonomi	yang	sedang	berlangsung,	beberapa	
risiko	 baru	 di	 tingkat	 global	 kemudian	 terjadi	 seperti	
peningkatan	 tensi	 geopolitik	 di	 Rusia-Ukraina	 yang	
menyebabkan	 terjadinya	 krisis	 energi	 dan	 kelangkaan	
bahan	pangan	serta	mendorong	tekanan	inflasi	global.	

Inflasi	 di	 Amerika	 Serikat	 dan	 Uni	 Eropa	 pada	 bulan	
Desember	 2022	 masing-masing	 tercatat	 di	 level	 6,5%	
dan	 9,2%.	 Amerika	 Serikat	 bahkan	 sempat	 mencatat	
rekor	inflasi	tertinggi	selama	41	tahun	terakhir	pada	bulan	
Juni	2022	yaitu	sebesar	9,1%.



Laporan Tahunan 2022 PT Bank Central Asia Tbk 38

Laporan Manajemen

Anggota Dewan Komisaris

Raden Pardede
Komisaris	Independen

Tonny Kusnadi
Komisaris

Cyrillus Harinowo
Komisaris	Independen

Sumantri Slamet
Komisaris	Independen

Djohan Emir Setijoso
Presiden	Komisaris
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Beberapa	 otoritas	 fiskal	 dan	 moneter	 global,	 termasuk	
Bank	 Sentral	 Amerika	 Serikat	 (The	 Fed)	menanggapi	 hal	
tersebut	dengan	mengeluarkan	sejumlah	kebijakan	antara	
lain	 mengurangi	 stimulus	 finansial	 dan	 meningkatkan	
suku	 bunga	 acuan.	 Suku	 bunga	 acuan	 The	 Fed	 (Fed 
Fund Rate)	 per	 Desember	 2022	 telah	 mencapai	 4,5%,	
meningkat	signifikan	dari	level	sebelumnya	0,25%	setelah	
terjadi	 kenaikan	 7	 kali	 sejak	 bulan	 Maret	 2022.	 Dengan	
kenaikan	tersebut,	perbedaan	tingkat	suku	bunga	antara	
suku	 bunga	 Dollar	 Amerika	 Serikat	 dengan	 suku	 bunga	
negara-negara	lain,	termasuk	Indonesia	menjadi	semakin	
rendah	yang	mendorong	kenaikan	 tingkat	suku	bunga	di	
beberapa	negara.	

Indonesia,	sebagai	salah	satu	negara	penghasil	komoditas	
mendapatkan	keuntungan	dari	kenaikan	harga	komoditas	
energi	yang	terlihat	dari	surplus	neraca	perdagangan	yang	
cukup	 besar.	 Pemerintah	 juga	 menerapkan	 beberapa	
kebijakan	fiskal	strategis	untuk	menjaga	postur	keuangan	
negara	 antara	 lain	 dengan	 menyesuaikan	 harga	 BBM	
bersubsidi	untuk	mengelola	defisit	anggaran	dan	menjaga	
ketersediaan	pasokan	bahan	pangan	dalam	negeri.	

Di	samping	itu,	Bank	Indonesia	juga	merespons	kebijakan	
pemerintah	 dengan	 melakukan	 penyesuaian	 tingkat	
suku	 bunga	 BI	 7	Day Reverse Repo Rate	 dan	melakukan	
sejumlah	operasi	pasar	 terbuka	untuk	menjaga	stabilitas	
nilai	 tukar	Rupiah	terhadap	Dollar	Amerika	Serikat.	Sejak	
bulan	Agustus,	Bank	Indonesia	telah	menaikkan	BI	7	Days  
Reverse Repo Rate	sebanyak	5	kali	sehingga	secara	total	
naik	 2%	 dari	 3,5%	 menjadi	 5,5%	 pada	 akhir	 Desember	
2022.

Di	 tengah	 tingginya	 ketidakpastian,	 Indonesia	 masih	
dapat	 membukukan	 pertumbuhan	 ekonomi	 yang	 cukup	
baik	 yakni	 mencapai	 5,7%	 pada	 kuartal	 ke-3	 tahun	
2022.	Nilai	 inflasi	dan	 inflasi	 inti	secara	year on year	per	
Desember	 2022	 masing-masing	 meningkat	 sebesar	
5,5%	dan	3,4%,	namun	masih	 terjaga	pada	tingkat	yang	
cukup	 baik.	 Sementara	 itu,	 nilai	 tukar	 Rupiah	 sedikit	
terdepresiasi	dan	ditutup	pada	Rp	15.564/Dollar		Amerika	
Serikat	 per	Desember	 2022,	 di	 tengah	pelemahan	 yang	
terjadi	 di	 hampir	 seluruh	 mata	 uang	 di	 dunia	 terhadap	
Dollar	Amerika	Serikat.	Kami	meyakini	bahwa	kedepannya	
regulator	akan	terus	memantau	perkembangan	geopolitik	
dan	mengambil	 langkah-langkah	 positif	 sehingga	 dapat	
menjauhkan	 Indonesia	 dari	 potensi	 terjadinya	 resesi	
ekonomi.

Meskipun	 terjadi	 peningkatan	 suhu	 geopolitik	 global,	
kondisi	 industri	 perbankan	 nasional	 masih	 terjaga	
dengan	baik.	Permodalan	perbankan	secara	umum	masih	
relatif	 baik	 dengan	 rasio	Capital Adequacy Ratio	 (CAR)	 

sebesar	 25,7%,	 rasio	 Alat	 Likuid	 terhadap	 Dana	 
Pihak	 Ketiga	 (AL/DPK)	 mencapai	 sebesar	 31,2%	 dan	
pertumbuhan	kredit	yang	cukup	besar	di	seluruh	 industri	
sebesar	11,4%.		Dana	Pihak	Ketiga	juga	masih	menunjukkan	
pertumbuhan	 sebesar	 9,0%	 yang	 didorong	 oleh	
pertumbuhan	 dana	 murah	 (CASA).	 Selain	 itu,	 beberapa	
sektor	 usaha	 yang	 pada	 awalnya	 terdampak	 pandemi	
COVID-19	juga	telah	menunjukkan	tanda-tanda	pemulihan	
yang	terlihat	dari	NPL	(Gross)	yang	turun	menjadi	2,4%.	

Kami	 meyakini	 bahwa	 peluang	 industri	 perbankan	
dapat	 tetap	 bertumbuh	 meskipun	 menghadapi	 banyak	
tantangan	di	masa	depan.	

Penilaian terhadap Kinerja Direksi dan Dasar 
Penilaiannya
Dewan	 Komisaris	 memandang	 bahwa	 Direksi	 telah	
memberikan	 upaya	 yang	 optimal	 sehingga	 pada	 tahun	
2022	 BCA	 dapat	 membukukan	 kinerja	 yang	 baik.	
Laba	 bersih	 BCA	 pada	 tahun	 2022	 mencapai	 Rp40,7	
triliun,	 meningkat	 29,6%	 dari	 tahun	 sebelumnya	 karena	
pertumbuhan	 net interest income	 dan	 fee based 
income	 yang	 disertai	 penurunan	 biaya	 cadangan	 kredit	
bermasalah.	 Pertumbuhan	 kredit	 BCA	 telah	 berhasil	
tumbuh	11,7%	menjadi	Rp694,9	triliun	dimana	pertumbuhan	
kredit	 terjadi	 di	 seluruh	 segmen	 baik	 Kredit	 Korporasi,	
Kredit	 Komersial	 dan	 SME,	 serta	 Kredit	 Konsumer,	 yang	
disertai	dengan	peningkatan	kualitas	kredit	dimana	Loan 
At Risk	 dan	 NPL	 juga	 mengalami	 penurunan	 masing-
masing	menjadi	10,0%	dan	1,7%.	

Upaya	 BCA	 untuk	 memperkuat	 infrastruktur	 teknologi	
informasi	 dalam	 rangka	 menjaga	 keunggulannya	 dalam	
lini	usaha	perbankan	transaksi	cukup	berhasil.	Dana	Pihak	
Ketiga	 BCA	 selama	 tahun	 2022	 mencapai	 Rp1.030,5	
Triliun	yang	terutama	disebabkan	oleh	peningkatan	dana	
murah	(Current Account Saving Account	–	CASA)	sebesar	
10,4%	secara	year on year	menjadi	Rp844,3	Triliun.

Kami	juga	memandang	Direksi	tetap	memperhatikan	tata	
kelola	perusahaan	dan	manajemen	risiko	yang	baik	dalam	
melakukan	 seluruh	 upaya	 tersebut.	 Tingkat	 permodalan	
dan	 likuiditas	 BCA	 terjaga	 dengan	 baik	 dimana	 rasio	
Capital Adequacy Ratio	(CAR)	mencapai	25,8%,	Liquidity 
Coverage Ratio	 (LCR)	 mencapai	 393,5%,	 dan	 Loan to 
Funding Ratio	(LFR)	mencapai	65,2%.

BCA	 juga	 turut	 mendukung	 upaya	 pemerintah	 dalam	
meningkatkan	 kualitas	 hidup	 masyarakat	 antara	 lain	
dengan	 berpartisipasi	 aktif	 dalam	 B20	 Summit	 di	 Bali	
serta	 turut	 berperan	 dalam	 mewujudkan	 Sustainability 
Development Goals (SDG)	dengan	mendukung	kegiatan-
kegiatan	UMKM	dan	kegiatan-kegiatan	yang	berorientasi	
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ramah	 lingkungan.	BCA	juga	tetap	melakukan	kolaborasi	
baik	 dengan	 pemerintah	 provinsi,	 bank	 lain,	 dan	
perusahaan	 rintisan	 untuk	 terus	 menjaga	 pertumbuhan	
usaha	yang	berkesinambungan.		

Pemantauan dan Pengawasan Dewan Komisaris 
terhadap Perumusan dan Implementasi Strategi 
Bisnis oleh Direksi
Dewan	 Komisaris	 senantiasa	 memperhatikan	 strategi	
dan	 langkah-langkah	 yang	 diambil	 oleh	 Direksi	 untuk	
memastikan	 Bank	 dapat	mencatatkan	 kinerja	 yang	 baik	
dan	berkesinambungan.

Dewan	 Komisaris	 memberikan	 pengawasan	 kepada	
Direksi,	 menyampaikan	 pandangan	 dan	 saran	
terkait	 kebijakan	 dan	 strategi	 melalui	 rapat	 maupun	
memorandum.	Sepanjang	 tahun	2022,	Dewan	Komisaris	
mengadakan	rapat	sebanyak	43	kali,	serta	rapat	gabungan	
dengan	 Direksi	 sebanyak	 5	 kali.	 Rapat	 dilakukan	 secara	
hybrid	baik	secara	offline maupun	secara	online dengan	
bantuan	media	konferensi	video.

Berikut	ini	adalah	ringkasan	dari	rangkaian	kegiatan	Dewan	Komisaris	serta	pemberian	masukan	dan	saran	dari	Dewan	
Komisaris	kepada	Direksi	selama	tahun	2022:	

Topik Ringkasan

Strategi dan Pengelolaan Bisnis •	 Dewan	Komisaris	memantau	perkembangan	kinerja	BCA	dan	kondisi	perbankan	di	
Indonesia	secara	berkala.

•	 Dewan	Komisaris	juga	menyarankan	kepada	manajemen	untuk	mengkaji	dampak	
potensi	ketidakpastian	eksternal	di	masa	mendatang	terhadap	kinerja	usaha	bank.

•	 Dewan	 Komisaris	 berdiskusi	 dengan	 konsultan	 untuk	 memantau	 prospek	 usaha	
dan	 tantangan	 yang	 dihadapi	 industri	 perbankan	 di	 masa	 depan	 serta	 upaya-
upaya	yang	dapat	dilakukan	untuk	memitigasinya.

•	 Dewan	Komisaris	mengedepankan	prinsip	tata	kelola	perusahaan	yang	baik	dalam	
pengawasan	 terhadap	 bisnis	 bank,	 baik	 dalam	 penyaluran	 kredit,	 penyelesaian	
kredit,	pemilihan	Kantor	Akuntan	Publik,	dan	sejumlah	aktivitas	operasional	lainnya.

•	 Dewan	 Komisaris	 memberikan	 masukan	 kepada	 manajemen	 untuk	 memantau	
kondisi	 terkini	 antara	 lain	 sektor	 usaha	 strategis	 yang	memiliki	 kontribusi	 cukup	
besar	dalam	pemberian	kredit,	demografi	nasabah	bank,	dan	operasional	cabang	
di	 beberapa	 kota	 yang	 dapat	 mempengaruhi	 perkembangan	 bisnis	 bank	 ke	
depannya.

•	 Dewan	Komisaris	senantiasa	memantau	dampak	perkembangan	teknologi	digital	
terhadap	bisnis	bank	baik	dari	segi	operasional	cabang,	komposisi	struktur	biaya	
operasional,	efisiensi	proses,	pembidangan	tugas	Direksi,	dll

Manajemen Risiko •	 Dewan	Komisaris	secara	berkala	memantau	perkembangan	profil	risiko,	parameter	
risiko,	penerapan	manajemen	risiko	terintegrasi,	dan	tingkat	permodalan	bank.

•	 Dewan	Komisaris	memantau	perkembangan	profil,	parameter,	dan	batasan	risiko-
risiko	strategis	termasuk	potensi	peningkatan	risiko	konsentrasi	yang	disebabkan	
oleh	perubahan	lingkungan	usaha.	

•	 Dewan	Komisaris	menyarankan	kepada	unit	kerja	untuk	memantau	kajian	internal	
terhadap	 pemberian	 limit	 kredit	 baik	 kepada	 pihak	 terkait	 maupun	 pihak	 tidak	
terkait	 serta	 industri-industri	 yang	 sensitif	 terhadap	 perubahan	 lingkungan	
eksternal.		
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Topik Ringkasan

Audit dan Kepatuhan •	 Dewan	Komisaris	melakukan	 pembahasan	 dalam	 rangka	 kaji	 ulang	 kinerja	 audit	
internal,	 termasuk	 kemungkinan	 diperlukannya	 beberapa	 penyesuaian	 butir	
pengendalian	 internal	 dalam	 rangka	menyesuaikan	perkembangan	model	 bisnis	
bank.	

•	 Dewan	 Komisaris	 melakukan	 evaluasi	 terhadap	 Piagam	 Komite-Komite	 yang	
tergabung	dalam	Komite	yang	membantu	 fungsi	dan	pelaksanaan	 tugas	Dewan	
Komisaris.

•	 Dewan	 Komisaris	 juga	 memberikan	 beberapa	 saran	 dan	 rekomendasi	 untuk	
memastikan	kepatuhan	BCA	terhadap	pemberian	kredit	kepada	pihak	terkait.

•	 Dewan	Komisaris	menyarankan	untuk	meninjau	berbagai	kebijakan	dan	prosedur	
kerja	secara	umum.	

•	 Sehubungan	dengan	 audit	 internal	 terintegrasi,	 Dewan	Komisaris	menganjurkan	
untuk	 tetap	melakukan	audit	 kepada	anak	perusahaan	dengan	mengedepankan	
prinsip	 kehati-hatian	 dan	 memberikan	 beberapa	 saran	 untuk	 memastikan	
pengendalian	 dan	 pelaporan	 dalam	 audit	 internal	 terintegrasi	 dapat	 terjaga	
dengan	baik.	

Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun 
Direksi
Kondisi	 perekonomian	 pada	 tahun	 2023	 masih	 akan	
dipengaruhi	 oleh	 tekanan	 geopolitik	 eksternal	 dan	
kebijakan	 pengendalian	 inflasi	 di	 sejumlah	 negara	 maju	
termasuk	 Amerika	 Serikat	 dan	 Eropa.	 Namun,	 ekonomi	
Indonesia	diperkirakan	masih	akan	bertumbuh	di	 tengah	
ketidakpastian	 yang	 ada	 dimana	 proyeksi	 pertumbuhan	
ekonomi	 Indonesia	 tahun	 2023	 berada	 di	 kisaran	 
4,5%	 -	 5,3%.	 Pemerintah	 diperkirakan	 akan	 tetap	 fokus	
dalam	 menjaga	 ketahanan	 pangan	 dan	 energi	 nasional	
untuk	 mempertahankan	 konsumsi	 domestik.	 Selain	 itu,	
daya	tawar	Indonesia	sebagai	salah	satu	negara	pemasok	
utama	 bahan	 baku	 sumber	 daya	 energi	 terbarukan	 dan	
sumber	 daya	 energi	 alternatif	 di	mata	 dunia	 juga	 cukup	
baik.	 Dalam	 berbagai	 kesempatan	 termasuk	 konferensi	
tingkat	 tinggi	 G20	 di	 Bali,	 Indonesia	 telah	 menjalin	
sejumlah	 kesepakatan	dengan	negara-negara	 lain	 untuk	
mendorong	investasi	di	Indonesia.	

Kami	 memandang	 bahwa	 Rencana	 Bisnis	 Bank	 dan	
target	kinerja	tahun	2023	yang	telah	disusun	Direksi	telah	
memperhitungkan	 tantangan	 kondisi	 makroekonomi	
global.	 Kami	 mengharapkan	 Direksi	 tetap	 siaga	 dan	
senantiasa	 memantau	 perkembangan	 makroekonomi	
global	 dan	 nasional	 sehingga	 dapat	 memperoleh	 hasil	
yang	maksimal	di	tengah	tantangan	yang	akan	dihadapi.	

Pertumbuhan	 kredit	 yang	 disertai	 dengan	
dipertahankannya	 kualitas	 kredit	 diperkirakan	 akan	
menjadi	 tumpuan	utama	bank	di	masa	mendatang.	Kami	
memandang	 bahwa	 pertumbuhan	 kredit	 di	 berbagai	
sektor	 usaha	 yang	 mendorong	 pertumbuhan	 ekonomi	
akan	 tetap	 terjaga	 di	 tahun	 2023.	 Kami	 juga	menyadari	

bahwa	 isu	 lingkungan	telah	menjadi	salah	satu	perhatian	
dunia	 akhir-akhir	 ini.	 Beberapa	 industri	 yang	 sedang	
berkembang	seperti	sumber	energi	terbarukan	juga	tetap	
perlu	diperhatikan	di	masa	mendatang.	

Upaya	 Direksi	 dalam	mengembangkan	 layanan	 berbasis	
digital	 yang	 disertai	 pengembangan	 infrastruktur	 IT	
yang	 stabil	 dan	 dapat	 diandalkan	 diharapkan	 dapat	
membantu	BCA	untuk	mencapai	target	yang	diharapkan	
perlu	 diapresiasi.	 Kami	 berharap	 agar	 pengembangan	
teknologi	 yang	 dilakukan	 agar	 dirancang	 dan	
diimplementasikan	 dengan	 baik	 untuk	 meningkatkan	
efisiensi	 dan	 mempercepat	 proses	 operasional.	 	 Upaya	
kolaborasi	 yang	 selama	 ini	 telah	 dilakukan	 bersama	
dengan	 mitra	 Fintech	 dan	 e-commerce	 dan	 sinergi	
teknologi	dengan	perusahaan	anak	dapat	terus	dijalankan	
sesuai	dengan	ketentuan	yang	ada.	Di	samping	 itu,	kami	
juga	mengingatkan	pentingnya	menjaga	keamanan	data	
dari	 serangan	 siber	 di	 tengah	 pengembangan	 teknologi	
yang	masif.	

Di	samping	pengembangan	teknologi,	kehadiran	cabang	
terutama	 di	 daerah	 yang	 sedang	 menjadi	 prioritas	
pengembangan	 oleh	 pemerintah	 juga	masih	 diperlukan.	
Kami	 mengharapkan	 agar	 model	 bisnis	 cabang	 juga	
disesuaikan	 dengan	 kondisi	 demografi	 nasabah	 dan	
penduduk	daerah	setempat	sehingga	pelayanan	kepada	
nasabah	dapat	menjadi	lebih	optimal.	

Pengembangan	 teknologi	 juga	 harus	 disertai	 dengan	
peningkatan	 kapasitas	 dan	 kapabilitas	 sumber	 daya	
manusia	yang	ada.	Kami	mengapresiasi	upaya	manajemen	
yang	secara	konsisten	melakukan	reskilling	dan	upskilling 
sumber	 daya	 manusia	 sehingga	 dapat	 fokus	 kepada	
pelayanan	produk	dan	 jasa	yang	membutuhkan	 interaksi	
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Laporan Manajemen

antar	sesama	manusia.	Kami	juga	memandang	perlu	untuk	
dilakukan	 peningkatan	 kapasitas	 sumber	 daya	 manusia	
terutama	 untuk	 mendukung	 pengembangan	 teknologi	
yang	 signifikan	 yang	 sedang	 terjadi	 maupun	 untuk	
meningkatkan	 pertumbuhan	 bisnis	 perusahaan.	 Para	
karyawan	yang	berpotensi	menjadi	calon	pemimpin	BCA	
di	masa	mendatang	juga	perlu	dipersiapkan	dengan	baik	
sehingga	regenerasi	kepemimpinan	dapat	terjadi	secara	
berkesinambungan.		

Selain	itu,	kami	memandang	saat	ini	BCA	juga	menciptakan	
proses	 kerja	 yang	 semakin	 efisien	 untuk	 mendukung	
pengembangan	teknologi	dan	sumber	daya	manusia	yang	
ada.	Dengan	segala	upaya	yang	telah	dilakukan	tersebut,	
kami	percaya	bahwa	BCA	tetap	dapat	mempertahankan	
kinerjanya	secara	berkesinambungan.					

Dewan	Komisaris	 telah	melakukan	 tinjauan	atas	prospek	
usaha	 Bank	 serta	 perumusan	 strategi	 yang	 disusun	 oleh	
Direksi.	 Kami	 berpendapat	 bahwa	 prospek	 usaha	 dan	
strategi	 yang	 disusun	 realistis	 dan	 akan	 mendukung	
kinerja	 usaha	 Bank	 secara	 berkelanjutan.	 Kami	 juga	
percaya	bahwa	Direksi	tetap	mengutamakan	pengelolaan	
manajemen	 risiko	yang	baik	dalam	menjalankan	strategi	
usaha.

Pandangan atas Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan
Penerapan	 prinsip-prinsip	 Tata	 Kelola	 Perusahaan	
yang	 Baik	 atau	 Good Corporate Governance	 (GCG)	
di	 lingkungan	 BCA	 sangat	 penting	 dalam	 rangka	
mendukung	 kinerja	 usaha	 yang	 berkelanjutan	 dengan	
tetap	memperhatikan	kepentingan	pemegang	saham	dan	
pemangku	kepentingan.	

GCG	 akan	 mendukung	 pencapaian	 visi	 dan	 misi	 Bank	 
serta	memberikan	manfaat	dan	nilai	tambah	(added value)	
bagi	para	pemegang	saham	dan	pemangku	kepentingan.	
Selain	 itu,	 GCG	 juga	 dapat	 mempertahankan	 dan	
meningkatkan	 kelangsungan	 usaha	 yang	 sehat	 dan	
kompetitif	dalam	jangka	panjang.

BCA	 telah	 menerapkan	 seluruh	 prinsip	 GCG	 yaitu	
transparansi,	akuntabilitas,	responsibilitas,	independensi,	
serta	kewajaran	dan	kesetaraan	pada	setiap	aspek	bisnis	
dan	pelaksanaan	hubungan	dengan	pemegang	saham	dan	
pemangku	 kepentingan.	 Hal	 tersebut	 dilakukan	 antara	
lain	dengan	menyediakan	 informasi	 secara	 tepat	waktu,	
memadai,	 jelas	 dan	 akurat,	 menetapkan	 kebijakan	 dan	
prosedur	serta	tugas	dan	tanggung	jawab	untuk	masing-
masing	 organ	 BCA,	 mematuhi	 peraturan	 perundang-
undangan,	 dan	 melaksanakan	 tanggung	 jawab	 serta	
memperhatikan	 kepentingan	 pemegang	 saham	 dan	
pemangku	 kepentingan	 berdasarkan	 asas	 kewajaran	
dan	 kesetaraan	 sesuai	 dengan	 manfaat	 dan	 kontribusi	

yang	 diberikan	 kepada	 BCA.	 Hasil	 penilaian	 sendiri	 atas	
penerapan	 GCG	 BCA	 pada	 tahun	 2022	 memperoleh	
peringkat	“Sangat	Baik”.	Selain	 itu,	BCA	juga	merupakan	
salah	 satu	 perusahaan	 tercatat	 di	 ASEAN	 yang	 masuk	
ke	 dalam	 kategori	 “ASEAN	 Asset	 Class”	 berdasarkan	
hasil	 penilaian	 yang	 dilakukan	 oleh	 Domestic Ranking 
Body	dengan	menggunakan	parameter	penilaian	ASEAN 
Corporate Governance Scorecard	(ACGS).	

Pandangan dan Peran Dewan Komisaris dalam 
Whistleblowing System
Sistem	 pengaduan	 pelanggaran	 (whistleblowing 
system)	 BCA	 dapat	 digunakan	 oleh	 pihak	 internal	 dan	
pihak	 eksternal	 untuk	 melaporkan	 tindakan	 fraud atau	
pelanggaran	 internal	 melalui	 situs	 perusahaan.	 BCA	
secara	 berkesinambungan	 terus	 melakukan	 sosialisasi	
kepada	 para	 karyawan	 melalui	 berbagai	 media	 internal	
perusahaan	seperti	poster,	e-mail,	dan	e-learning	wajib.

Whistleblowing system diharapkan	 dapat	 mendeteksi	 
dan	 memberikan	 early warning sign terhadap	 potensi	
fraud dan	pelanggaran	sehingga	mendukung	penerapan	
GCG	di	lingkungan	Bank.	Dalam	rangka	menjalankan	sistem	
ini,	 BCA	 memiliki	 unit	 kerja	 khusus	 yang	 bertanggung	
jawab	 kepada	 Presiden	 Direktur	 dan	 melapor	 secara	
langsung	 kepada	 Dewan	 Komisaris.	 Dewan	 Komisaris	
telah	menyampaikan	arahan	dan	melakukan	pengawasan	
atas	penyusunan	dan	penerapan	whistleblowing system.

Implementasi Keuangan Berkelanjutan
BCA	 terus	 berkomitmen	 untuk	 menjaga	 keselarasan	
antara	aspek	ekonomi,	sosial,	dan	lingkungan	hidup	dalam	
menjalankan	usahanya	dalam	bentuk	Penerapan	Keuangan	
Berkelanjutan.	Penerapan	Keuangan	Berkelanjutan	ini	juga	
merupakan	 amanat	 dari	 regulator	 sebagaimana	 tertera	
dalam	 Peraturan	 OJK	 Nomor	 51/POJK.03/2017	 tentang	
Penerapan	 Keuangan	 Berkelanjutan	 bagi	 Lembaga	 Jasa	
Keuangan,	 Emiten,	 dan	 Perusahaan	 Publik.	 Penerapan	
Keuangan	Berkelanjutan	 tersebut	 juga	mengacu	kepada	
best practices	yang	berlaku.

Pada	 tahun	 2022,	 portofolio	 pembiayaan	 BCA	 untuk	
Kategori	Kegiatan	Usaha	Berkelanjutan	(KKUB)	mencapai	
Rp183,2	 triliun	 atau	 sekitar	 25,4%	 dari	 total	 portofolio	
kredit	dan	obligasi	korporasi	BCA.	Penyaluran	kredit	KKUB	
dilakukan	ke	berbagai	sektor	usaha	termasuk	diantaranya	
sektor	 energi	 terbarukan	 dan	 kredit	 UMKM.	 BCA	 tetap	
berkomitmen	untuk	mendukung	upaya	pemerintah	dalam	
menjaga	kelestarian	lingkungan	hidup	dan	secara	berkala	
memantau	 kepatuhan	 nasabah	 terhadap	 regulasi	 yang	
berkaitan	dengan	konservasi	lingkungan	hidup.			

Pelaksanaan	 Keuangan	 Berkelanjutan	 di	 BCA	 tertuang	
dalam	 Rencana	 Aksi	 Keuangan	 Berkelanjutan	 (RAKB)	
yang	 disusun	 oleh	 manajemen	 dan	 telah	 mendapat	
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persetujuan	Dewan	Komisaris.		Prinsip-prinsip	dasar	yang	
terkandung	 dalam	 RAKB	 sejalan	 dengan	 misi	 Keuangan	
Berkelanjutan	BCA	yaitu	 “Menyelaraskan	kegiatan	usaha	
perusahaan	 dengan	 prinsip	 Keuangan	 Berkelanjutan”.		
Kami	 memberikan	 apresiasi	 atas	 komitmen	 dan	 upaya	
BCA	dalam	menerapkan	prinsip	keuangan	berkelanjutan.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan 
Komisaris
Dewan	Komisaris	memiliki	empat	komite	untuk	membantu	
pelaksanaan	 tugas	 dan	 fungsinya,	 yaitu	 Komite	 Audit,	
Komite	 Pemantau	 Risiko,	 Komite	 Remunerasi	 dan	
Nominasi,	 serta	 Komite	 Tata	 Kelola	 Terintegrasi.	 Kami	
memandang	seluruh	komite	telah	menjalankan	tugas	dan	
fungsinya	dengan	baik	selama	tahun	2022	ini.

Komite	Audit	bertanggung	 jawab	 terhadap	pelaksanaan	
pengendalian	 internal	 dan	 telah	 membantu	 Dewan	
Komisaris	 mengawasi	 penerapan	 fungsi	 audit	 internal	
dan	 eksternal	 termasuk	 memantau	 kualitas	 informasi	
keuangan	 perusahaan	 serta	 memastikan	 kepatuhan	
terhadap	 hukum	 dan	 peraturan	 perundang-undangan	
yang	 berlaku	 dalam	 penerapan	 GCG.	 Sepanjang	 tahun	
2022,	Komite	Audit	mengadakan	rapat	sebanyak	23	kali.

Komite	 Pemantau	 Risiko	 membantu	 memastikan	
penerapan	 manajemen	 risiko	 di	 BCA	 telah	 dijalankan	
dengan	baik	sehingga	dapat	menjaga	Bank	dari	dampak	
negatif	 yang	 berasal	 dari	 risiko-risiko	 yang	 mungkin	
terjadi.	 Pada	 tahun	 2022,	 Komite	 Pemantau	 Risiko	
mengadakan	8	kali	rapat,	antara	lain	terkait	dengan	kajian	
risiko	 pasar	 dan	 risiko	 likuiditas	 terhadap	 peningkatan	
inflasi	dan	suku	bunga,	kesiapan	Sumber	Daya	Manusia	di	
BCA	dalam	menghadapi	transformasi	digital,	dan	potensi	
perbaikan	kualitas	kredit.	

Komite	 Remunerasi	 dan	 Nominasi	 memberikan	
rekomendasi	 kepada	Dewan	Komisaris	 terkait	 kebijakan	
remunerasi	di	BCA	secara	menyeluruh,	juga	memberikan	
masukan	 terkait	 pemetaan	 pekerja	 potensial.	 Komite	
Remunerasi	 dan	 Nominasi	 mengadakan	 rapat	 sebanyak	 
5	kali	sepanjang	tahun	2022.

Sementara,	 Komite	 Tata	 Kelola	 Terintegrasi	 mendukung	
Dewan	 Komisaris	 dalam	 mengawasi	 penerapan	
pengendalian	internal,	kepatuhan,	manajemen	risiko,	dan	
tata	kelola	di	BCA	serta	entitas	anak	secara	terintegrasi.	
Komite	Tata	Kelola	Terintegrasi	menyelenggarakan	6	kali	
rapat	pada	tahun	2022.

Rincian	 pelaksanaan	 tugas	 empat	 komite	 di	 bawah	
Dewan	 Komisaris	 sepanjang	 tahun	 2022	 dapat	 dilihat	
pada	 bagian	 pembahasan	 Tata	 Kelola	 Perusahaan	 yang	
Baik	pada	halaman	364	sampai	dengan	365.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris
Sepanjang	 tahun	 buku	 2022	 tidak	 terdapat	 perubahan	
pada	komposisi	Dewan	Komisaris.	

Apresiasi
Kami	menyampaikan	terima	kasih	kepada	seluruh	jajaran	
Direksi	 dan	 segenap	 karyawan	 atas	 kerja	 keras	 dan	
dedikasinya	 sehingga	 BCA	 dapat	 membukukan	 kinerja	
yang	 baik	 pada	 tahun	 2022.	 Kami	 juga	 memberikan	
apresiasi	 kepada	 para	 Pemegang	 Saham,	 Nasabah,	 dan	
segenap	Pemangku	Kepentingan	 lainnya	yang	selama	ini	
telah	memberikan	kepercayaan	kepada	BCA.

Kami	 percaya	 bahwa	 kedepannya	 Direksi	 tetap	 dapat	
merumuskan	 dan	 mengimplementasikan	 strategi	 yang	
tepat	 sasaran	 dengan	 tetap	 memantau	 perkembangan	
kondisi	 eksternal	 yang	 disertai	 dengan	 penerapan	
manajemen	risiko	dan	tata	kelola	yang	baik	untuk	menjaga	
kelangsungan	usaha	BCA	di	masa	mendatang.

Jakarta,				Februari	2023
Atas	Nama	Dewan	Komisaris

Djohan Emir Setijoso
Presiden	Komisaris


