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Jakarta, 9 November 2022 

PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP atau MNC 
Bank), anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk 
(BCAP) yang berada di bawah naungan MNC Group 
meneruskan tren positif pada kuartal III 2022 dengan 
mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan yang 
signifikan.  Laba bersih hingga kuartal III 2022 tercatat 
sebesar Rp 57,51 miliar, melonjak 897,17% 
dibandingkan dengan periode yang sama tahun 
sebelumnya sebesar Rp 5,77 miliar year-on-year (yoy).  

Peningkatan laba tersebut didorong oleh kenaikan 
pendapatan bunga dan penurunan beban bunga.  
Pendapatan bunga hingga kuartal III 2022 naik 16,43%, 
dari Rp 713,00 miliar menjadi Rp 830,13 miliar yoy.  
Sedangkan beban bunga turun 21,16%, dari Rp 420,36 
miliar menjadi Rp 331,42 miliar hingga kuartal III tahun 
ini. Kombinasi dari kedua hal tersebut menjadikan 
pendapatan bunga bersih hingga kuartal III 2022 
menguat 70,42%, dari Rp 292,64 miliar menjadi Rp 
498,71 miliar. 

 

Kredit yang disalurkan MNC Bank hingga kuartal III 
2022 mencapai Rp10,02 triliun, tumbuh 22,89% yoy.  
Ditambah lagi, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) 
juga tumbuh 8,09% dari Rp11,19 triliun menjadi 
Rp12,09 triliun hingga kuartal III 2022.  

Pertumbuhan total DPK tersebut seiring dengan 
pertumbuhan dana murah/CASA (giro dan tabungan) 
yang meningkat 22,36%, dari Rp 2,84 triliun menjadi 
Rp 3,47 triliun hingga kuartal III 2022. Sementara 
untuk tabungan tumbuh lebih tinggi mencapai 38,43% 
yoy, dari Rp 1,58 triliun menjadi Rp 2,19 triliun hingga 
kuartal III 2022.  Hal-hal yang disebutkan di atas 
menunjukkan keberhasilan strategi MNC Bank untuk 
terus memperbaiki komposisi dana murahnya, melalui 
program dan produk yang diminati oleh masyarakat.  
Adapun komposisi CASA membaik dari 25,36% menjadi 
28,71% hingga kuartal III tahun ini.  
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Dari sisi rasio keuangan, Bank yang identik dengan warna emas ini pun terus berhasil menurunkan angka Non-
Performing Loan (NPL) gross dari 5,06% menjadi 3,73% hingga kuartal III 2022 yoy.  NPL net turun dari 3,44% 
menjadi 2,44% hingga kuartal III 2022 yoy.  Sedangkan Net Interest Margin (NIM) MNC Bank tumbuh signifikan 
pada periode yang berakhir pada September 2022, dari 3,61% menjadi 5,15% yoy. 

Untuk layanan perbankan digital, aplikasi andalan MNC Bank, MotionBanking, telah memiliki fitur-fitur kekinian 
yang mampu menjawab kebutuhan nasabah, seperti pembukaan rekening secara online/digital onboarding, 
transfer, pembayaran tagihan, login biometrik, top up e-wallet, integrasi dengan MotionPay, Deposito Online, 
pembayaran QRIS, pembayaran kartu kredit hingga pengajuan cicilan kartu kredit dengan bunga 0 persen, 
transfer dengan BI-Fast serta yang terbaru adalah setor dan tarik tunai di jaringan Indomaret. Masih banyak fitur 
yang akan terus dikembangkan guna memenuhi kebutuhan nasabah terhadap layanan perbankan digital. 

Jangan sampai ketinggalan informasi terbaru dari MNC Bank dengan mengunjungi website www.mncbank.co.id, 
hubungi MNC Bank Call Center di 1500188, follow akun resmi media sosial MNC Bank yaitu Instagram 
@officialmncbank, Facebook MNC Bank dan Twitter @MNCBank. 

Nikmati layanan perbankan digital dan produk-produk lain MNC Bank dengan mengunduh aplikasi 
MotionBanking di Google PlayStore dan/atau Apple AppStore melalui tautan berikut http://onelink.to/q2ss2g. 

“ 

” 

Dengan runtunan kinerja gemilang MNC Bank yang berkelanjutan, khususnya dari pertumbuhan kredit 

yang sehat, terus membaiknya komposisi CASA serta penerapan tata kelola yang baik, kami yakin MNC 

Bank akan semakin kuat dan mampu menghadapi kemungkinan perlambatan ekonomi di tahun 

mendatang. 

Sebagai antisipasi, MNC Bank tetap memastikan penyaluran kredit yang berkualitas dengan 

mengedepankan prinsip kehati-hatian atau prudential banking serta terus mengembangkan produk dan 

program yang dapat menarik dana murah, seperti Tabungan Dahsyat serta fitur dan layanan aplikasi 

MotionBanking bagi seluruh nasabah. Tak lupa, kami mengucapkan terima kasih atas kolaborasi seluruh 

stakeholder serta tingginya antusiasme juga loyalitas masyarakat terhadap MNC Bank. 

-Rita Montagna , Presiden Direktur MNC Bank  
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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 
heru.sulistiadhi@mncbank.co.id 
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