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STATEMENT FROM

THE CHAIRMAN
Dear Friends, Customers & Partners

We are moving forward, dalam kondisi yang tidak begitu bagus ditahun 2014 lalu,

Kita harus mau keluar dari zona nyaman, untuk

BPR Lestari tetap mampu tumbuh diatas angka rata-rata. Sejumlah ukuran utama

menjadi lebih baik secara personal individual

sebuah entitas bisnis seperti Growth, Market Share dan Laba menggembirakan.

maupun secara organisasi. Atau hidup kita akan

Disini manajemen dan seluruh stafnya menunjukkan kultur yang excellent. Budaya

tambah sulit kelak. Saya menyadari bahwa hal ini

untuk tetap tumbuh walaupun dalam lingkungan yang sulit. Budaya yang tidak

lebih gampang diucapkan daripada dikerjakan.

gampang menyerah terhadap keadaan. Budaya untuk tetap semangat dan kreatif

Namun saya challenge manajemen BPR Lestari

ditengah kesulitan. Budaya untuk sukses.

untuk keluar dari zona nyamannya.

Saya berterima kasih terhadap upaya yang sepenuh hati dari Dewan Direksi,

Dan akhir kata, seperti kata pepatah kuno,

segenap executive team, senior staf dan seluruh jajaran keluarga besar Lestari,

“a journey of a thousand miles begins with

bahkan para driver dan petugas security-nya yang demikian membanggakan. Saya

a small step”. Perjalanan kita masih panjang,

mewakili pemegang saham, mengucapkan selamat atas prestasi 2014 ini.

namun setiap perjalanan panjang dimulai
dengan sebuah langkah kecil.

Namun tentu saja, setiap babak, setiap tahun, setiap kondisi, kita memerlukan
sesuatu yang baru buat memperbaiki diri. Continuous and Never Ending
Improvement. Itu sebabnya, tantangan kita berikutnya adalah sukses biasanya
membawa kenyamanan.
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Selamat berjuang!

Alex P. Chandra
Chairman BPR Lestari
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CEO‘s MESSAGE
Dear Friends, Customers & Partners
Tahun

2014

banyaknya

lalu, diwarnai dengan
di

kami untuk membentuk kultur perusahaan yang berpegang teguh pada Vision,

tengah situasi ekonomi dan bisnis yang

Mission Statement and Value Re-define yang selama ini sudah di canangkan. Serta terus

tidak menentu. Namun demikian, BPR

berbenah untuk meng-enforced shared value dan melahirkan kreatifitas kerja yang

Lestari mampu melalui tahun tersebut

luar biasa. Kami yakin dan percaya, kami akan sanggup untuk mewujudkannya

dengan

perkembangan

sejumlah

positif

Itu sebabnya, untuk menghadapi tahun 2015 yang juga menantang, penting bagi

keberhasilan.

Selain

mencapai harapan yang telah dicanangkan

Akhir kata, kami atas nama direksi mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya

sebelumnya.

kepada seluruh pihak yang telah mendukung BPR Lestari. Apresiasi setinggi-tingginya
kami ucapkan kepada Komisaris atas dukungan, nasihat bijak dan arahan yang

Selain menghadapi tekanan eksternal,

telah diberikan sepanjang tahun. Juga kepada karyawan dan tim manajemen yang

kondisi internal seperti terbatasnya ruang

telah menunjukkan talenta, kerja keras, dedikasi, loyalitas serta keterampilan yang

fiskal juga menjadi tantangan tersendiri.

diperlukan untuk menjawab tantangan di tahun 2014 dan di tahun-tahun selanjutnya.

Dalam postur APBN 2015, ditargetkan
defisit anggaran 2015 sebesar Rp. 245,9

Tidak lupa, kami juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh nasabah, pemegang

Triliun atau 2,21% dari total gross domestik

saham dan regulator. Berkat dukungan dan kepercayaan yang diberikan, kami mampu

product (GDP). Jika ini dapat dimaksimalkan

menjalankan tanggung jawab kami dengan baik. Kami berkomitmen untuk terus

oleh pemerintahan baru, maka spending

memberikan yang terbaik sehingga BPR Lestari akan terus mampu berkontribusi

government dapat menjadi faktor yang bisa

nyata dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

mendongkrak GDP di tahun 2015 ini.
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ENforced
Shared
Value

Pribadi Budiono
Direktur Utama BPR Lestari
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Ekonomi nasional pada tahun 2015 diprediksi tumbuh tipis di tengah sejumlah tantangan
yang menghadang. Dari sisi eksternal, ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed akan
mengancam daya tawar nilai tukar rupiah terhadap dolar. Dengan posisi Indonesia
sebagai negara net importir, pelemahan rupiah akan berdampak kurang baik terhadap
perekonomian nasional. Defisit anggaran pun akan semakin membengkak dan cadangan
devisa dapat tergerus

Situasi

makro

tersebut, adalah salah

slogan, namun sebuah upaya untuk men-drive agar setiap orang di

satu tantangan yang harus dijawab oleh semua

BPR Lestari terus berbenah dan menjadi lebih baik. Komitmen ini

pelaku bisnis di tahun 2015 ini. Selain itu,

tentu tidak main-main, secara kuantitatif kami sampaikan dalam

peta persaingan hari ini yang kian kompetitif

target bisnis 2015 sebagai berikut :

tak bisa dinafikan begitu saja. Di lembaga

•

keuangan misalkan, kondisinya tak lagi sama
dengan satu dekade lalu. Sejumlah kompetitor

Asset sebesar Rp. 3,4 Trilyun atau tumbuh sebesar Rp. 800
Milyar (30,6%) dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp. 2,6 T.

•

Kredit yang disalurkan sebesar Rp. 2,250 Trilyun atau

mulai berbenah dan memperbaiki diri, mulai

tumbuh sebesar Rp. 500 Milyar 28,5% dibandingkan tahun

menyadari bahwa persaingan tidak lagi sebatas

2014 sebesar Rp. 1,750 Trilyun.

produk, namun sudah mengarah kepada service

•

dan human capital.

Simpanan pihak ketiga sebesar Rp. 2,625 Trilyun atau tumbuh
Rp. 575 Milyar 28% sebesar dibandingkan tahun 2014 sebesar
Rp. 2,049 Trilyun.

Oleh sebab itu, untuk tahun 2015 ini BPR

•

Laba sebelum pajak sebesar Rp. 175 Milyar atau tumbuh

Lestari mencanangkan satu tema baru, yakni Get

sebesar34,5% dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp. 130

Better or Get Beaten! Doktrin ini bukan sebatas

Milyar.

ANNUAL REPORT 2014

9

FLF

Untuk
menjawab
tantangan
dan
target
pencapaian
Untuk
menjawab
tantangan
dan
target
pencapaian
tersebut,
tersebut, bertransformasi
bertransformasi menjadi
menjadi perusahaan
perusahaan
dengan
dengan‘performance
‘performanceculture’
culture’merupakan
merupakanstrategi
strategi
masa
masadepan
depandan
dankeniscayaan
keniscayaansatu-satunya
satu-satunyaagar
agar

OBSSESIVE
OBSSESIVETOTO
CUSTOMER
CUSTOMERVALUE
VALUE

perusahaan
terus
bertumbuh.
perusahaan
terus
bertumbuh.

SHARED
VALUE
SHARED
VALUE

OBSESI
OBSESITERHADAP
TERHADAPNILAI-NILAI
NILAI-NILAI
PELANGGAN
PELANGGAN

Untuk
itulah
setiap
individu
dalam
organisasi
harus
Untuk
itulah
setiap
individu
dalam
organisasi
harus
memiliki
memilikipegangan,
pegangan,a acommon
commonbehavior.
behavior.Shared
Shared
value
valueyang
yangmenjadi
menjadipedoman
pedomanbagaimana
bagaimanabersikap
bersikap
sebagai
sebagaiseorang
seorang“LESTARIAN”.
“LESTARIAN”.Common
Commonbehaviour
behaviour
tersebutlah
tersebutlahyang
yangakan
akanmembantu
membantuBPR
BPRLestari
Lestari
mencapai
visi
besar
yang
sudah
dicanangkan.
mencapai
visi
besar
yang
sudah
dicanangkan.

GIVE
GIVEPEOPLE
PEOPLE
AAREASON
REASONTOTOTRUST
TRUST

Selain
Selainitu,
itu,juga
jugadibutuhkan
dibutuhkanlebih
lebihdari
darisekedar
sekedar
pendekatan
pendekatan bisnis
bisnis untuk
untuk membuat
membuat Lestari
Lestari
bertumbuh,
bertumbuh, sebuah
sebuah spiritual
spiritual value
value untuk
untuk

MENJADI
MENJADIORANG
ORANGYANG
YANGDAPAT
DAPAT
		 DIPERCAYA
DIPERCAYA

mengantarkan
mengantarkanperusahaan
perusahaaniniinimenjadi
menjadiorganisasi
organisasi
yang
yangmemberikan
memberikanImpact,
Impact,dampak
dampakpositif
positifbagi
bagi
kehidupan.
kehidupan.

BEBEANANOPTIMIST
OPTIMIST
MENJADI
MENJADIPRIBADI
PRIBADIYANG
YANGOPTIMIS
OPTIMIS
REPORT
2014
ANNUAL
REPORT
2014
1010ANNUAL

TH
T

FLEXIBILITY
FLEXIBILITY

KELENTURANDAN
DANKESEDIAAN
KESEDIAAN
KELENTURAN
UNTUKMENGIKUTI
MENGIKUTIPERUBAHAN
PERUBAHAN
UNTUK

THE 7 SHARED
VALUES

COMMITTOTO
COMMIT
LEARNEVERYDAY
EVERYDAY
LEARN

KOMITMENUNTUK
UNTUKBELAJAR
BELAJAR
KOMITMEN
SETIAPHARI
HARI
SETIAP

CONTINUOUS
CONTINUOUS
NEVERENDING
ENDING
&&NEVER
IMPROVEMENT
IMPROVEMENT

PERBAIKANTERUS
TERUSMENERUS
MENERUS
PERBAIKAN

ROLEMODEL
MODEL
BEBEAAROLE

LIVEHEALTHY
HEALTHY&&WEALTHY
WEALTHY
LIVE
MENJADICONTOH,
CONTOH,HIDUP
HIDUPSEHAT
SEHAT
MENJADI
DANSEJAHTERA
SEJAHTERA
DAN

ANNUAL
REPORT
2014 1111
ANNUAL
REPORT
2014

Capacity Building Sebagai
Strategi Korporasi

BPR Lestari harus bisa menjadi ‘agent of change’ dimana

Rejuvination

setiap individu yang tergabung didalamnya secara sendiri-

Selain pengembangan kapasitas orang-orangnya, perubahan

sendiri bisa menjadi pengaruh baik bagi lingkungannya

juga dilakukan dari sisi brand, sejak pertengahan tahun

masing-masing. Hidup sehat dan sejahtera.

2014 lalu, BPR Lestari memperkenalkan konsep brand
identity yang baru. Tampil dengan desain lebih fresh dan

Jika hal ini dikerjakan dengan konsisten, maka di tahun

dinamis, yang diharapkan mampu membentuk citra positif

2020, sesuai dengan rencana maka BPR Lestari akan

dan semakin tangguh dimata di masyarakat.

mencapai aset 12,5 Trilyun , yang didukung dari 26 Kantor
dan 34 bisnis unit. Jumlah manpower-nya akan mencapai

Implementasi

782 orang. Di tahun tersebut pula, Lestari sudah harus

diterjemahkan lewat sejumlah inovasi produk yang tiada

memiliki ‘kaki’ di 5 propinsi di luar Bali. Itulah sebabnya,

henti, memberikan experience baru merupakan sesuatu

capacity building menjadi sangat penting sebagai strategi

yang wajib dilakukan untuk menambah values kepada

korporasi.

nasabah. Bentuk nyata yang sudah dirasakan saat ini oleh
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dari

peremajaan

brand

tersebut

juga

nasabah Lestari adalah penambahan fasilitas dan layanan

Sementara dari bidang kesehatan, sesuai dengan Kredo

untuk pemegang Kartu Lestari First Ladies berupa Merchant

Lifestyle BPR Lestari yaitu 2S, Sehat dan Sejahtera,

of The Month dengan diskon yang WOW setiap bulannya,

maka perusahaan menyelenggarakan aktivitas yang

bahkan lompatan yang cukup berani kami lakukan dengan

mengundang dan melibatkan masyarakat melalui olahraga

memberikan fasilitas layanan Premier Lounge di Terminal

rutin yang diadakan setiap minggunya di Lapangan

Domestik Bandara Udara Ngurah Rai.

Bajra Sandhi Renon, yaitu Jongging, Body Combat, Yoga
dan Zumba. Sedangkan di bidang kesejahteraan, event-

Giving It Back

event dan seminar yang diselenggarakan dihubungkan

Selain sejumlah langkah baru yang sudah maupun akan segera

dengan edukasi investasi seperti pada Arisan Lestari,

dieksekusi, BPR Lestari juga tetap mempertahankan sejumlah

Entrepreneur Festival dan Money and I Club.

program yang selama ini telah berjalan dengan baik, salah
satunya, wujud dari komitmen kepada masyarakat melalui

Namun segala perubahan yang kami lakukan, tentu saja

serangkaian kegiatan tanggung jawab sosial yang kami sebut

masih belum cukup, dan kami akan terus berupaya agar

“Lestari Giving It Back”. Konsepsi tanggung jawab sosial

dalam setiap kesempatan untuk memperbaiki diri agar

ini masih tetap diarahkan pada pengembangan kualiatas

terus menjadi lebih baik lagi. Sehingga bisa memberikan

masyarakat di bidang pendidikan dan sosial.

yang terbaik kepada para nasabah yang telah percaya
kepada kami, dan memberikan kontribusi terhadap

Program di bidang pendidikan melalui beasiswa Generasi Lestari

masyarakat tanah air dan Bali pada khususnya.

tetap dan akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan.
Sedangkan di bidang sosial, BPR Lestari bekerjasama dengan

Perjalanan BPR Lestari masih panjang, namun setiap

Badan Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S)

perjalanan panjang, dimulai dengan sebuah langkah

Kota Denpasar dengan pemberian bantuan kepada para

kecil. Kami memulainya dari sini.

penyandang cacat sebesar Rp. 100 juta setiap tahunnya, dan
juga mendukung program pengentasan kemiskinan Pemerintah
Propinsi Bali melalui Program Bedah Rumah dengan memberikan
komitmen sebesar Rp. 100 juta.
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Lima belas tahun sudah BPR Lestari memberikan pelayanan keuangan
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dan perbankan untuk masyarakat Bali. Dengan dukungan dari berbagi pihak,
perusahaan yang memulai perjalanannya sebagai entitas kecil di tahun 1999
ini, telah bertumbuh dengan membanggakan. Seiring dengan kemajuan dan
modernisasi pasar, maka BPR Lestari terus berupaya adaptif dengan perubahan
yang ada. Karenanya, mulai tahun 2015, BPR Lestari tampil dengan identitas
kompetitif dan menjadi yang terdepan.
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barunya. Perubahan ini adalah salah satu cara bagi Lestari untuk tetap

RE

O

M
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L Symbol

Logo Philoshophy
The symbol presents a dynamic - fast and forward movement of two arrows
which illustrates the letter L of Lestari. The vertical and horizontal arrows
embodies a motivation to always achieve goals (vertical upward arrows) and
to provide services in a fast, accomplished manner (horizontal arrows). The
interconnected arrow movement personify the personolized act of assistance
performed by each employees of BPR Lestari.

Lestari : infinity

LETTER : L

FAST FORWARD

WEAVE

Keabadian

Company’s Initials

Arrow

BERSAHABAT
Interconnected
Element
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MORE
PERFORMANCE
Jumlah simpanan dana pihak ketiga yang di
peroleh BPR Lestari pada tahun 2014 lalu
sebesar 2.049 T, dan kredit yang disalurkan
mencapai Rp. 1.750 T. Masing-masing
meningkat 28% dari pencapaian tahun
sebelumnya. Keberhasilan ini dikontribusi
dari 4 produk unggulan Lestari.
GET BETTER OR GET BEATEN!
TABUNGAN JUMBO WOW
TRANSAKSIONAL DENGAN BUNGA TINGGI
Merupakan produk pioner dari BPR Lestari, tabungan
transaksional dengan bunga tinggi, berhadiah dan
bebas biaya administrasi dan biaya transfer. Jumbo
juga tepat digunakan bagi para pengusaha yang ingin
memaksimalkan dananya. Menariknya lagi, setiap
tahun kapasitas hadiah yang dibagikan meningkat,
periode tahun lalu misalkan, dengan slogan Jumbo
WOW, total sebanyak 168 hadiah dilepas oleh BPR
Lestari, yakni 3 unit Toyota Kijang All New Grand
Innova, 15 paket couple amazing tour Denpasar –
Shanghai – Beijing, dan 150 Samsung LED TV. WOW!

16 ANNUAL REPORT 2014

ANNUAL REPORT 2014

17

T
TA AB
BU UN
S
NG GA
ko ika
AN N
y
S
si mp a
M IK
s
a
b t e d
AS AY
be erd em titi ala
A A
ja ra as bu f, h
DE
m ng pa ark ng be tab
PA
ul ka b a a ba u
N
ai
es n be s ng
w
se ak ar sa rb bi an
l
ka t in do un ay b
ra u k st h g a a er
ng ep al ar a, d ja
, d es lm ia di mi ng
an er ent n, ma nis ka
a ta s da na tra de
pe an et pa b s ng
ns . R ia t m un i b an
iu en p b e ga ul
n c u ne d an fit
an an la n ih an ur
da ak n d tu itu d b
k
ak an an an ng eng ung
an ma b se
an a
te sa era nd
ru de pa iri
s p la
b e an m
rt a a
am nd
ba a
h!

2010
Produk Tabungan
JUMBO
diluncurkan

K
SI

BO
M
JU

A
AY

50

ComPOUNDING

MILIAR

Sistem bunga yang
ditanamkan kembali
pada pokok
simpanan

Assets yang berhasil
dicapai JUMBO
di tahun
perdananya

12

1,2

Unit

NOA [Number of Account]
di tabungan JUMBO hingga
Desember 2014
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Jumlah dana yang
dipercayakan nasabah
Lestari dalam bentuk
Deposito
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8019

DE

Grand Kijang Innova, 36 unit
Sepeda Motor, 450 unit LCD
TV dan 30 tiket liburan
telah dibagikan sejak
JUMBO
diluncurkan

T

Dapat digunakan sebagai
jaminan kredit, memiliki
fasilitas perpanjangan secara
otomatis sesuai dengan
jangka waktu sebelumnya.
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Mulai dari voucher belanja,
kamera hingga gadget adalah
sejumlah hadiah yang bisa
didapatkan secara langsung
ketika pembukaan awal
Tabungan U-STYLE
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It is nice
finding A place
where you
can just go
and relax

MORE
COMFORT
Mendorong kreativitas dan inovasi dalam
pengembangan produk untuk menciptakan
service dan experience baru kepada nasabah
merupakan sesuatu yang wajib dilakukan
untuk menambah values kepada nasabah.
GET BETTER OR GET BEATEN!

LESTARI FIRST LADIES &
PREMIER LOUNGE
Salah satunya adalah penambahan fasilitas dan
layanan untuk pemegang Kartu Lestari First Ladies
berupa Merchant of The Month dengan diskon yang
WOW setiap bulannya dan fasilitas Premier Lounge di
Terminal Domestik Bandara Udara Ngurah Rai.
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MORE
LINKED
Perjalanan BPR Lestari selama belasan tahun
dan terus bertumbuh adalah sebuah pencapaian
yang membanggakan, namun bagaimanapun juga
perjalananan ini tidak akan bisa ditempuh hingga
sejauh ini sendirian. Menyadari pentingnya
kekuatan bersama, maka BPR Lestari terus
melakukan sejumlah kerjasama dengan berbagai
pihak, sejumlah kerjasama ini terus berlanjut
hingga tahun 2014 lalu.

GET BETTER OR GET BEATEN!

LINKAGE PROGRAM
bersama cimb niaga & BII Mendukung umkm
Komitmen BPR Lestari untuk terus mendukung
pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) tetap dipertahankan, dan diwujudkan lewat
kerjasama dengan CIMB Niaga melalui program linkage
pembiayaan pada bulan April dan BII pada bulan Juni 2014.
Langkah ini membantu BPR Lestari meningkatkan penyaluran
kredit di sektor UMKM Bali dengan nilai mencapai Rp 220
Miliar

MEMBANTU DPD REI LEWAT DUKUNGAN MODAL KERJA
BPR Lestari juga hadir dengan membantu bridging kepada
anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Real Estate
Indonesia (REI) dalam hal kebutuhan modal kerja, terutama
di bidang konstruksi.

BErsama BK3s MEMBANTU SEJUMLAH
PENYANDANG CACAT
Di bidang sosial, bantuan juga terus dilakukan, salah
satunya dengan melanjutkan kerjasama dengan Badan
Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) dalam
pemberian bantuan kepada sejumlah penyandang cacat
sebesar Rp. 100 juta setiap tahunnya.

BERSAMA PEMPROV BALI MENdukung
program bedah rumah
Selain itu, BPR Lestari juga mendukung program
pengentasan kemiskinan dari Pemerintah Propinsi Bali
melalui Program Bedah Rumah, dengan memberikan
bantuan sebesar Rp. 100 juta.
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If you
want to
go fast,
go alone.
If you
want to
go far,
go with
others

MORE
DREAM
Menantang mimpi, membuai harapan. Inilah
yang tengah dibangun oleh tim manajemen
BPR Lestari saat ini. Salah satu bentuk
kongkrit ditunjukkan dalam acara ulang
tahun BPR Lestari pada bulan November
2014 lalu, dimana dalam salah satu selebrasi
diwujudkan lewat simbolisasi Time Capsule.
GET BETTER OR GET BEATEN!
TIME CAPSULE
HOPE & DREAM IN THE FUTURE
Sebagai salah satu organisasi perbankan nasional, BPR Lestari
membangun road map jangka panjangnya untuk 10 tahun kedepan.
Sejumlah harapan, cita-cita dan mimpi kemudian dicanangkan oleh tim
manajemen perusahaan dalam sebuah “testimoni”, akan apa-apa yang
hendak dicapai dalam era satu dekade kedepan, kemudian ditanam
kedalam tanah sebagai Time Capsule, yang rencananya akan di buka
pada tahun 2024 nanti. Time Capsule ini merupakan salah satu
monumental bersejarah yang bisa ditemui nasabah di Kantor Pusat
BPR Lestari di Jalan Teuku Umar 110 Denpasar.
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FEBRUARI
ENTREPRENEUR
FESTIVAL
Pesta wirusaha bagi para praktisi bisnis, baik
dari korporasi besar maupun UMKM untuk
belajar dari sejumlah pembicara nasional,
seperti Merry Riana, Alex P Chandra, Andy
Nathanael, Elang Gumilang hingga Arnold
Sebastian. Tak ketinggalan para Local
Champion dari Pulau Dewata. Acara ini
digelar pada bulan Februari lalu

Fit & Sexy LIKE
A CELEBRITY

KALEIDOSKOP
2014

Atrium Lippo Plaza Sunset pada 15 Maret
2014 lalu semarak oleh gelaran Arisan
Lestari. “Fit And Sexy Like A Celebrity”
adalah tema besar yang diangkat
pada kali ini. Berkolaborasi dengan
Celebrity Fitness, Arisan Lestari pun
mempersembahkan talkshow
memikat soal kesehatan dan
kebugaran

MARET

MORE
FUN
KANTOR KAS GATOT
SUBROTO BARAT
Senin, 17 Maret 2014, kantor kas BPR
Lestari ke 12 resmi dibuka. Kantor kas
paling bungsu ini terletak di kawasan
Gatot Subroto Barat untuk melayani
nasabah di kawasan Denpasar Barat
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LESTARI KIDS
FASHION COMPETITION
Memeriahkan hari Kemerdekaan RI ke-69, BPR
Lestari menggelar acara “Lestari Kids Fashion
Competition” pada Sabtu, 23 Agustus 2014
lalu. Event ini berhasil menarik antusias ratusan
anak-anak untuk ikut berpartisipasi. Melenggaklenggok dengan busana merah
putih yang menarik perhatian.

AGUSTUS

LEstari Stars
Award

Shinning,
Your Inner Beauty

Di gelar di Pan Pasific selama 2 hari,

Di akhir tahun 2014, BPR

tepatnya pada tanggal 19-20 April.

Lestarimenggelar arisan dengan tema

Lestari Stars Award merupakan ajang

“Shinning Your Inner Beauty”. Ratusan

penghargaan bagi para staf di BPR Lestari

wanita aktif berkumpul tak hanya demi

yang berprestasi dan layak bergelar

mendengarkan kocokan keberuntungan

bintang.

mereka, tetapi juga mencari tahu
bagaimana tips dan trik khusus dalam
menampilkan pesona kecantikan.

APRIL

DESEMBER
LESTARI Mancing
JUMBO
Restoran Akame di bilangan Tanjung Benoa
pada Minggu, 27 April 2014 ramai oleh para
pemancing yang memperebutkan hadiah
istimewa dari BPR Lestari. Inilah ajang
perdana yang berbeda dari gelaran
Lestari lainnya. Ajang Mancing
Jumbo ini, berhadiah Tabungan
Jumbo BPR Lestari.

HEALTHY HEART,
HEALTHY LIFESTYLE
Bekerjasama dengan Bali Med Hospital dan
Rai Fitness, Arisan Lestari pun menggelar
talkshow untuk membahas tentang cara
menjaga kesehatan jantung lewat penerapan
gaya hidup sehat.
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ASET

KREDIT
Rp. 2,6 T

2,5 Trilliun

2,5 Trilliun

Rp. 1,9 T

2 Trilliun

2 Trilliun

Rp. 1,5 T

1,5 Trilliun
Rp. 1 T

1 Trilliun
Rp.

500 Miliar

500 Miliar

250 Miliar

250 Miliar

2011

Rp. 1,36 T
Rp. 975 M

1 Trilliun

625 M

2010

Rp. 1,75 T

1,5 Trilliun

2012

2013

2014

Rp. 675 M

Rp.

418 M

2010

2011

2012

2013

LABA

DPK
2,5 Trilliun

2014

Rp. 130 M

100 Miliar
Rp. 2,0 T

2 Trilliun

90 Miliar
Rp. 84 M

Rp. 1,58 T

1,5 Trilliun

80 Miliar

Rp. 1,3 T

1 Trilliun

Rp. 990 M
Rp.

70 Miliar

551 M

Rp. 56 M

500 Miliar

50 Miliar

250 Miliar

30 Miliar
20 Miliar
2010

2011

2012

2013

Sepanjang tahun 2014, Indonesia mulai bertransisi
ke periode perlambatan pertumbuhan ekonomi
disertai pengetatan likuiditas perbankan. Dan
sepanjang tahun tersebut, BPR Lestari secara
proaktif menyesuaikan tingkat suku bunga serta
menerapkan pedoman penyaluran kredit yang lebih
prudent, sehingga Direksi berhasil mempertahankan
kondisi neraca yang solid serta memastikan bahwa
BPR Lestari telah memberikan pelayanan terbaik
dalam penyediaan dana kredit dan fasilitas
transaksi perbankan.
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2011

2012

2013

2014

PRUDENT
BPR LESTARI MENJAGA POSISI LIKUIDITAS YANG KUAT
BPR Lestari juga berhasil mempertahankan kualitas aset,
meningkatkan profitabilitas serta memberikan dukungan yang
berkelanjutan bagi para nasabah, sekaligus mempersiapkan diri
memasuki tahun 2015 dengan penuh keyakinan. Hingga akhir
Desember 2014, pencapaian kinerja keuangan dapat dilihat
sebagai berikut :
•

•

•

•
GET BETTER OR GET BEATEN!

Rp. 14 M

2010

2014

MORE
STRENGTH

Rp. 30 M

Asset sebesar Rp. 2,600 Trilyun, meningkat sebesar Rp.
642 Milyar (32,89%) dibandingkan dengan posisi Desember
2013 yaitu sebesar Rp. 1,958 Trilyun.
Kredit yang disalurkan sebesar Rp. 1,750 Trilyun,
meningkat sebesar Rp. 382 Milyar (28%) dibandingkan
dengan posisi Desember 2013 yaitu sebesar Rp. 1,367
Trilyun.
Simpanan pihak ketiga sebesar Rp. 2,049 Trilyun,
meningkat sebesar Rp. 403 Milyar (24,48%) dibandingkan
dengan posisi Desember 2013 yaitu sebesar Rp. 1,646
Trilyun .
Laba sebelum pajak dibukukan sebesar Rp. 130 Milyar,
meningkat sebesar Rp. 45,7 Milyar (54,2%) dibandingkan
dengan posisi Desember 2013 sebesar Rp. 84,3 Milyar.

CAPITAL
ADEQUACY
RATIO
[CAR]

2009

8.76%

2010		

8.71%

2011		

8.11%

2009		

2010		

2011		

ON

46.70%

39.18%

57.96%

[ROE]

RETURN
ON
ASSET
[ROA]

NON
PERFORMING
LOAN
[NPL]

8.17%

2013		

8.55%

2012		

2013		

71.39%

69.70%

2009		

3.14%

2010		

2.92%

2011		

3.58%

2012		

4.59%

2013		

4.85%

2009		

0.00%

2010		

5.83%

0.00%

2013		

2014

0.0002%

0.1366%

0.0808%

0.458%

Perbandingan antara kredit lancar dan kredit tidak lancar. Sebuah bank akan memiliki performa kredit yang baik jika
rasio angka NPL di bawah 0.5%, dan di BPR Lestari sejak tahun 2006 lalu rasio angka NPL selalu di bawah 0.5%, ini
artinya performa kredit di BPR Lestari sangat baik

2012		

2013		

TO DEPOSIT

63.51%

68.49%

64.80%

68.79%

73.93%

[BOPO]

2014

2012		

2011		

EFFICIENCY

71.03%

2011		

2010		

OPERATION

2014

Rasio yang mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar
ROA suatu bank, maka semakin besar tingkat keuntungan dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan aset.
Di BPR Lestari ROA di tahun 2014 mengalami peningkatan yang signifikan.

2009		

[LDR]

9.63%

Rasio yang mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan bersih, dikaitkan dengan pembayaran deviden.
Semakin besar rasio ini, maka semakin besar kenaikan laba bersih bank tersebut, dan di BPR Lestari ROE di tahun 2014
bertambah, yang artinya keuntungan bersih yang diperoleh semakin tinggi.

LOAN
RATIO

2014

Rasio kecukupan modal yang berfungsi untuk menampung risiko kerugian yang mungkin dihadapi oleh Bank. Semakin
tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung setiap kredit yang berisiko. CAR di BPR
Lestari terus mengalami kenaikan hingga mencapai 9.63% yang artinya bank ini mampu membiayai kegiatan operasional
dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas

RETURN
EQUITY

2012		

2014

72.21%

Rasio yang menunjukkan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan nasabah
dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio tersebut, maka semakin
rendah likuiditas bank, dan di BPR Lestari LDR relatif stabil selama beberapa tahun terakhir

2009		

2010		

2011		

2012		

2013		

2014

82.72%

99.04%

78.75%

72.73%

71.63%

68.31%

Rasio yang melihat perbandingan beban operasional terhadap pendapatan operasional bank. jika rasio BOPO mengalami
kenaikan, maka bank semakin tidak efisien, dan jika menurun maka Bank tersebut semakin efisien. Di BPR Lestari rasio
ini mengalami penurunan sejak tahun 2010 yang artinya BPR Lestari menjadi semakin efisien
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MORE
LESTARIAN
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www.bprlestari.com
Jl. Teuku Umar 110 Denpasar
T. (0361) 246706 I F. (0361) 246705
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