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PermataBank dan Chandra Asri Petrochemical Tandatangani
Perjanjian Kredit Term Loan Facility Untuk Perkuat
Pertumbuhan Industri Domestik
Jakarta, 18 Mei 2020 – PT Bank Permata Tbk (PermataBank) menjalin kemitraan
bersama PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (Chandra Asri) dengan menandatangani
Perjanjian Kredit Term Loan Facility senilai US$ 70 juta. Kerjasama ini merupakan
komitmen baik PermataBank maupun Chandra Asri untuk memberikan dukungan bagi
pertumbuhan perekonomian Indonesia melalui pembiayaan terhadap industri domestik di
tengah tantangan pandemi COVID-19. Penandatangan Perjanjian Kredit dilakukan oleh
Division Head of Corporate Banking PermataBank, Lambas Marasi Tua LG dan dua
Direktur Chandra Asri Petrochemical, Andre Khor dan Suryandi dan disaksikan oleh
Direktur Wholesale Banking PermataBank, Darwin Wibowo.
Kerjasama antara PermataBank dan Chandra Asri telah terjalin sejak 2018, dan
penandatanganan Perjanjian ini menjadi dasar untuk lebih memperkuat hubungan kedua
perusahaan dan terus membangun kepercayaan bisnis jangka panjang.
Direktur Wholesale Banking PermataBank – Darwin Wibowo menyatakan,
”Kesepakatan ini merupakan bentuk dukungan kami bagi Chandra Asri dan industri
domestic di tengah situasi dalam masa pandemi COVID-19 yang tidak menentu ini.
Kepercayaan kami terhadap bisnis yang dijalankan oleh mereka sebagai pemimpin pasar
produsen petrokimia yang paling terintegrasi di Indonesia memantapkan keputusan
pemberian Fasilitas Pinjaman Berjangka senilai US$ 70 juta. Kami optimis kerjasama ini
tidak hanya menunjukkan kekuatan likuiditas PermataBank di market namun juga
menjaga relationship yang kuat dengan Chandra Asri.”
Direktur Keuangan Chandra Asri Petrochemical - Andre Khor mengatakan,
“Kami berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh PermataBank. Di masa
pandemi Covid-19 yang penuh tantangan ini, Chandra Asri sebagai salah satu pemain
utama industri di Indonesia berkomitmen penuh untuk terus menjadi penopang utama
pertumbuhan industri hilir petrokimia. Seperti yang kita ketahui, reaktivasi pertumbuhan
industri saat ini sangatlah penting untuk dilakukan. Kami sangat senang dapat bekerja
dengan mitra keuangan jangka panjang yang mendukung dan memahami model bisnis

kami, untuk kami memastikan Chandra Asri dapat terus mempertahankan akses yang
solid ke modal dan memelihara ketahanan finansial. Sinergi antara Chandra Asri dan
PermataBank ini akan memperkokoh dan membantu kami merealisasikan komitmen ini.”

Fasilitas Peminjaman Berjangka ini akan digunakan oleh Chandra Asri sebagai
pembiayaan General Corporate Purpose, Annual / Regular Capital Expenditure
(CAPEX), Operating Expense, dan/atau Refinancing Requirements.
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Tentang PermataBank
PermataBank telah berkembang menjadi salah satu bank swasta utama yang menawarkan produk dan
jasa inovatif melayani lebih dari 3 juta nasabah di 62 kota di Indonesia, PermataBank memiliki 316 kantor
cabang, 16 cabang bergerak (Mobile Branch), 978 ATM dengan akses di lebih dari 100.000 ATM (VisaPlus,
Visa Electron, MasterCard, Alto, ATM Bersama dan ATM Prima) dan jutaan ATM di seluruh dunia yang
terhubung dengan jaringan Visa, Mastercard, Cirrus. Di kuartal ketiga 2019 ini, fitur layanan PermataBank
memperoleh 5 penghargaan Satisfaction Loyalty & Engagement (SLE) Award 2019 berdasarkan survei
Infobank dan Marketing Research Indonesia (MRI), salah satunya adalah peringkat #1 untuk kategori
OVERALL-ENGAGEMENT INDEX 2019 (bank umum konvensional / bank buku 3). Di kuartal kedua, kartu
kredit, kartu debit dan Unit Usaha Syariah PermataBank meraih peringkat I & II untuk Digital Brand Awards
2019 oleh Majalah InfoBank. Dalam hal layanan, PermataTel kembali meraih penghargaan Contact Center
Service Excellence Award 2019 untuk 10 kategori, dari Majalah Service Excellence. PermataBank juga
meraih berbagai peringkat service excellence di kategori Bank Umum dan Bank Unit Usaha Syariah, dalam
Banking Service Excellence Award oleh majalah InfoBank bekerjasama dengan Market Research
Indonesia. Sebagai pelopor dalam teknologi mobile banking dan mobile cash di pasar Indonesia, pada
tahun 2018, Bank meluncurkan aplikasi PermataMobile X dengan 200 fitur andalan terkini.
Untuk informasi lebih lanjut terkait PermataBank kunjungi website kami di http://www.permatabank.com
Tentang Chandra Asri
Chandra Asri Petrochemical adalah perusahaan petrokimia terintegrasi yang terbesar di Indonesia yang
memproduksi Olefins dan Polyolefins. Dengan rekam jejak lebih dari 28 tahun dan mempekerjakan lebih
dari 2.000 staf yang berdedikasi, perusahaan ini menggabungkan teknologi canggih dan fasilitas

pendukung yang berlokasi strategis di pusat petrokimia negara, Cilegon dan Serang. Sebagai Mitra
Pertumbuhan, Chandra Asri berkomitmen untuk menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi, memperluas
rantai nilai petrokimia domestik, dan melayani kebutuhan pasar Indonesia yang dinamis dan terus
berkembang.
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: www.chandra-asri.com.

