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Perkuat Jajaran Manajemen, RUPS MNC Bank Setujui 
Susunan Komisaris dan Direksi Baru  

-Hermawan, Direktur MNC Bank 

Kami yakin dengan jajaran Komisaris dan Direksi yang baru, bisnis MNC Bank akan tumbuh lebih pesat. 

Dengan begitu, MNC Bank bisa memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada nasabah. “ 

Jakarta, 20 Juli 2022 – PT Bank MNC 

Internasional Tbk (BABP atau MNC Bank 

atau Perseroan) menggelar Rapat Umum 

Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan 

Rapat Umum Pemegang Saham Luar 

Biasa (RUPSLB) pada hari Rabu 

(20/7/2022). Dalam RUPST tersebut, 

pemegang saham menyetujui 

pengangkatan Rita Montagna Siahaan 

selaku Presiden Direktur, Denny 

Setiawan Hanubrata selaku Wakil 

Presiden Direktur, Reinard Y. Seno Setiaji 

selaku Direktur Kepatuhan dan 

Frederikus P. Weoseke selaku Komisaris Indpenden.  Perseroan juga telah menerima pengunduran diri Mahdan 

sebagai Presiden Direktur, dan untuk selanjutnya Mahdan akan mengemban tugas selaku Komisaris Perseroan. 

Pengangkatan Rita Montagna Siahaan, selaku Presiden Direktur, Denny Setiawan Hanubrata selaku Wakil 

Presiden Direktur dan Mahdan selaku Komisaris berlaku efektif setelah lulus fit & proper test dari OJK. 

Pengangkatan dan pergantian jajaran Komisaris serta Direksi ini merupakan salah satu strategi Perseroan untuk 

memperkuat struktur organisasi serta meningkatkan tata kelola perusahaan. 

Pada acara yang sama, pemegang saham juga menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas 

Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, serta 

Penggunaan Laba tahun 2021 yang seluruhnya dibukukan sebagai laba ditahan. Selama 2021 MNC Bank meraih 

banyak capaian positif.  Salah satunya di bidang tata kelola, MNC Bank memperoleh Peringkat Komposit 2 (PK-2) 

atau baik dalam Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB) per Desember 2021 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  

-Hermawan, Direktur MNC Bank 

Capaian ini menunjukan bahwa MNC Bank menjalankan proses perbankan secara prudent dan 

mengedepankan tata kelola atau good corporate governance, sehingga mampu menjaga kinerja positif 

selama tahun 2021. 
“ 

Dewan Komisaris 

Presiden Komisaris (Independen) : Ponky N. Pudijanto 

Komisaris     : Peter Fajar 

Komisaris    : Mahdan 

Komisaris Independen   : Frederikus P.  Weoseke 

 

Direksi 

Presiden Direktur   : Rita Montagna Siahaan 

Wakil Presiden Direktur : Denny Setiawan Hanubrata 

Direktur    : Hermawan 

Direktur    : Tee Teddy Setiawan 

Direktur Kepatuhan   : Reinard Y. Seno Setiaji 
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DISCLAIMER 

Dengan menerima Siaran Pers ini, anda dianggap setuju untuk terikat dengan peraturan sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Tidak 
dipatuhinya aturan-aturan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan mengenai efek yang berlaku.  

Informasi dan opini yang tercantum dalam Siaran Pers ini tidak diverifikasi secara independen dan tidak ada satupun yang mewakili atau 
menjamin, baik dinyatakan secara jelas maupun tersirat, dalam hubungannya dengan keakuratan, kelengkapan atau dapat diandalkannya dari 
infomasi yang terdapat disini. Siaran Pers ini bukan bertujuan untuk menyediakan, dan tidak dapat dianggap sebagai dasar yang menyediakan, 
analisa yang lengkap dan menyeluruh dari kondisi (baik keuangan ataupun bukan), pendapatan, peristiwa bisnis, prospek bisnis, properti 
ataupun hasil operasional Perusahaan dan anak perusahaan. Informasi dan opini yang terdapat disini diberikan sesuai tanggal yang tertera 
pada Siaran Pers ini dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Baik Perusahaan (termasuk afiliasi, penasehat dan 
perwakilan) maupun penjamin emisi (termasuk afiliasi, penasehat dan perwakilan) tidak memiliki tanggung jawab dan kewajiban (terhadap 
kelalaian atau sebaliknya) atas keakuratan atau kelengkapan, atau kesalahan maupun kelalaian, dari informasi atau opini yang terdapat disini 
maupun atas kerugian yang muncul dari penggunaan Siaran Pers ini.  

Sebagai tambahan, informasi yang ada dalam Siaran Pers ini berisi proyeksi dan pernyataan pandangan kedepan (forward-looking) yang 
merefleksikan pandangan terkini Perusahaan dengan memperhatikan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan. 
Pandangan-pandangan ini didasarkan pada angka estimasi dan asumsi aktual yang menjadi subjek bisnis, ekonomi dan ketidakpastian 
persaingan dan dapat berubah dari waktu ke waktu dan dalam kasus-kasus tertentu adalah diluar kontrol dari Perusahaan dan direkturnya. 
Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa kejadian dimasa yang akan datang akan terjadi, atau proyeksi akan dicapai, atau asumsi 
Perusahaan adalah benar adanya. Hasil yang sesungguhnya dapat berbeda secara materiil dibandingkan dengan yang diperkirakan dan 
diproyeksikan.  

Press Release ini bukan merupakan bagian dari penawaran, undangan atau rekomendasi apapun untuk membeli atau mendaftarkan dari 
sekuritas manapun dan tidak ada bagian manapun yang merupakan atau berhubungan dengan kontrak, komitmen atau keputusan investasi 
dari sekuritas manapun.  

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi: 

Heru Sulistiadhi – Corporate Secretary MNC Bank 

heru.sulistiadhi@mncbank.co.id  

  

 

 

PT Bank MNC Internasional Tbk 

MNC Financial Center Lantai 8, MNC Center 

Jl. Kebon Sirih Kav 21-27, Menteng 

Jakarta Pusat 10340, Indonesia 

Telepon : +6221-29805555 

www.mncbank.co.id 

MNC Bank tercatat membukukan laba bersih sebesar 

Rp12,8 miliar sepanjang 2021, meningkat 23,57% 

secara tahunan atau year on year (yoy) dibanding 

tahun 2020 sebesar Rp 10,4 miliar. Hal ini didorong 

oleh kenaikan pendapatan bunga, dari Rp 969,8 miliar 

menjadi Rp 979,9 miliar atau naik 1,05% dari tahun 

sebelumnya, dan penurunan Cost of Fund, yang 

menghasilkan pendapatan bunga bersih sebesar Rp 

427,5 miliar, tumbuh 10,9% dibandingkan Rp 385,3 

miliar pada tahun 2020. 

Kinerja MNC Bank juga diakui melalui beberapa 

penghargaan seperti tujuh penghargaan dalam ajang 

11th Infobank-Isentia Digital Brand Awards 2022. Salah 

satu penghargaan yang dibawa pulang adalah Best 

Overall Bank Digital. Penghargaan ini diberikan karena 

MotionBanking memiliki nilai indeks tertinggi dalam 

survei majalah tersebut. MotionBanking adalah 

aplikasi digital banking dari MNC Bank untuk 

menghadirkan layanan perbankan secara lebih dekat. 

Keberhasilan tersebut tercermin dari beberapa 

langkah progresif yang diambil MNC Bank selama 2021 

seperti digital onboarding di MotionBanking. Nasabah 

cukup menyiapkan KTP elektronik (e-KTP) dan selfie. 

Dengan e-KYC, pembukaan rekening MotionBanking 

hanya memakan waktu singkat. 

MotionBanking juga punya fitur transfer, login 

biometrik, top-up e-wallet, pembayaran aneka tagihan 

dan kartu kredit, pengajuan cicilan kartu kredit, 

pengajuan pinjaman online, setor tunai di kantor pos, 

dan yang paling terbaru, pembukaan deposito online. 

Lewat deretan fitur tersebut, memungkinkan nasabah 

untuk mengelola keuangannya dengan mudah dan 

mengkokohkan posisi MotionBanking sebagai layanan 

perbankan digital terbaik di Indonesia. 


