
 

 

 

NEWS RELEASE 

Ekspansi perusahaan-perusahaan Indonesia 

mendorong pertumbuhan manajemen kas UOB Indonesia 

 

Jakarta, 15 Maret 2016 – Fokus PT Bank UOB Indonesia (UOBI) untuk melayani ekspansi 

perusahaan-perusahaan Indonesia di dalam negeri maupun ke luar negeri telah mendorong 

pertumbuhan layanan manajemen kas UOBI. 

Di 2015, pendapatan manajemen kas UOBI tumbuh 30 persen dibandingkan tahun 

sebelumnya. Hal ini sejalan dengan layanan pengelolaan modal kerja yang diberikan oleh 

Bank kepada nasabah-nasabah korporasi.  

Bapak Iwan Satawidinata, Deputy President Director UOBI, mengatakan perusahaan-

perusahaan Indonesia yang beroperasi di dalam negeri dan di kawasan Asia melakukan 

ekspansi bisnisnya memanfaatkan kebutuhan pembangunan infrastruktur Indonesia, 

pertumbuhan kelas menengah dan integrasi kawasan regional melalui Masyarakat Ekonomi 

ASEAN. 

“Meskipun kondisi ekonomi global saat ini sedang tidak menentu, peluang ekonomi dan bisnis 

di Indonesia dan di kawasan regional terbuka lebar. Kami melihat jumlah nasabah yang 

melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri, terutama dari sektor konsumer, infrastruktur dan 

industri konstruksi menaik. Seiring dengan pertumbuhan ekspansi tersebut, kami membantu 

nasabah dengan menerapkan struktur manajemen kas yang diperlukan guna membantu 

mereka bertindak cepat dalam menghadapi berbagai goncangan.” ujar Bapak Iwan 

Satawidinata. 

UOBI memperkuat layanan manajemen kas melalui Business Internet Banking Plus 

(BIBPlus) 

Untuk melayani kebutuhan layanan perbankan di dalam negeri maupun di luar negeri bagi 

nasabahnya, UOBI menyempurnakan sistem internet bankingnya dalam layanan manajemen 

kas dan layanan pembiayaan perdagangan. 



 

 

 

Penyempurnaan layanan internet banking yang dinamakan Business Internet Banking Plus 

(BIBPlus), membantu perusahaan-perusahaan menyederhanakan proses transaksi perbankan 

dari awal hingga akhir. Penyempurnaan ini juga membantu perusahaan melihat secara rinci 

pergerakan arus kas serta posisi dagang mereka di berbagai tempat, secara langsung, setiap 

saat, menggunakan satu login dan satu token. 

Bapak Wong Kartyono, Executive Director, Head of Transaction Banking UOBI mengatakan 

“Nasabah kami yang beroperasi di lebih dari satu tempat, menyampaikan bahwa mereka 

membutuhkan solusi layanan manajemen kas yang dapat membantu mereka memindahkan 

dana dari satu lokasi ke lokasi lainnya dalam waktu yang singkat. UOB BIBPlus dirancang 

bagi perusahaan yang berekspansi di tingkat domestik maupun di kawasan regional untuk 

memudahkan mereka mengelola dan melakukan kontrol modal kerjanya secara baik.” 

- Selesai   - 

Sekilas Megenai PT Bank UOB Indonesia 

 
PT Bank UOB Indonesia (UOB Indonesia) didirikan di tahun 1956 dengan jaringan layanan bank terdiri dari 52 
kantor cabang, 134 kantor cabang pembantu disertai 185 ATM di 30 kota di 18 propinsi di seluruh Indonesia. 
Layanan perbankan UOB Indonesia dapat diakses melalui jaringan regional ATM UOB,  ATM Prima, ATM 
Bersama dan jaringan ATM Visa.  
 
UOB Indonesia merupakan anak perusahaan United Overseas Bank Limited (UOB), bank terkemuka di Asia 
dengan jaringan global 500 kantor di 19 negara dan teritori di Asia Pasifik, Eropa Barat dan Amerika Utara. 
 
UOB Indonesia berkomitmen untuk terus menciptakan produk dan layanan berkualitas yang terkonsentasi dalam 
layanan nasabah individu melalui produk ritel seperti kartu kredit, produk-produk simpanan serta pinjaman KPR. 
UOB Indonesia juga melayani nasabah korporasi melalui layanan-layanan perbankan di bidang business banking, 
commercial banking, corporate banking, pasar global dan manajemen investasi.  

UOB Indonesia juga fokus melayani perusahaan-perusahaan dalam rencana ekspansinya. Bank telah membantu 
perusahaan-perusahaan di sektor konstruksi, pertambangan, real estate dan sektor jasa lainnya yang berekspansi 
ke Indonesia. Lembaga pemeringkat Fitch Rating memberikan UOB Indonesia rating AAA (idn). 

Berbagai penghargaan diterima oleh UOB Indonesia di tahun 2015 antara lain Indonesian Bank Loyalty Award 
untuk kategori Saving Account of Conventional Banking untuk bank dengan aset dibawah Rp 100 Triliun,  Contact 
Centre Service Excellence Award, serta Best Structured & Commodity Trade Solution of The Year dari Alpha 
Southeast Asia Awards. 

UOB Indonesia turut berperan aktif di komunitas dengan memusatkan kegiatan Corporate Social Responsibility di 
dunia seni, pendidikan dan anak-anak. Sejak tahun 2011, UOB Indonesia mengadakan kompetisi tahunan UOB 
Painting of the Year. Pemenang kegiatan UOB Painting of the Year diikutsertakan dalam kompetisi tingkat regional 
di Asia Tenggara. Perseoran juga turut mendorong pegawainya untuk aktif dalam kegiatan sukarela melalui 
kegiatan tahunan UOB Heartbeat, Donor Darah dan Donasi Buku.   

 

 



 

 

 

 

Untuk informasi lebih lengkap, kunjugi www.uob.co.id  

Informasi lebih lanjut, hubungi: 

 
Maya Rizano      Steven Fitzgerald Sipahutar 

Strategic Communications & Customer Advocacy Head Strategic Communications  
Tel: +62 21 2350 6000 ext. 31246    Tel: +62 21 2350 6000 ext. 31246 
Email: mayarizano@uob.co.id    Email: stevenfigerald@uob.co.id  
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