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Jakarta – Kamis, 2 Februari 2012 – PT Bank UOB Indonesia (“UOBI”) menyatakan bahwa peringkat
investasi Indonesia yang meningkat menunjukkan kondisi perekonomian makro Indonesia semakin
stabil ditengah kondisi perekonomian global yang sedang bergejolak. Indonesia akan terus bertahan
dengan permintaan Domestik, pendapatan segmen menengah dan sektor komoditas yang dapat
dijadikan andalan dalam kondisi perekonomian yang tidak menentu ini.
Dalam seminar Economic Outlook 2012 yang bertajuk “Journey of Wealth in the Year of Dragon”,
Armand B. Arief, Presiden Direktur UOBI mengatakan, “Dengan makin membaiknya peringkat investasi
Indonesia di tahun ini yang berdasarkan survei dari Moody’s Indonesia meningkat ke level BBB- sebagai
negara yang layak untuk berinvestasi, akan mendatangkan peluang besar bagi pasar Indonesia. Hal
tersebut berdampak semakin kuatnya posisi Indonesia di mata investor domestik maupun global, yang
dapat mendorong ekspansi bisnis.”.
“Peluang investasi yang semakin besar itu, mendorong UOBI untuk terus berinovasi dalam menciptakan
produk-produk perbankan yang menarik”, lanjut Armand.
Dalam paparan seminarnya, Chatib Basri menegaskan bahwa “Resesi perekonomian global yang sedang
terjadi saat ini, tidak berdampak signifikan terhadap perekonomian di Indonesia karena didukung oleh
pasar domestik di Indonesia yang terbilang cukup besar dan memberikan sumbangsih untuk kenaikan
Gross Domestic Product (GDP) Indonesia.”
GDP Indonesia di tahun 2012 sebesar 5,5 – 6,5% dengan tingkat inflasi 4,5 – 5,5% masih terbilang stabil.
Pencapaian GDP sejalan dengan pertumbuhan kalangan masyarakat kelas menengah yang membentuk
trend konsumsi dan bisnis baru yang memacu pertumbuhan perekonomian Indonesia. Hal itu
selayaknya mendatangkan peluang bagi perekonomian Indonesia untuk berkembang di tahun ini.
Namun tak dapat dihindari bahwa adanya campur tangan dan dukungan dari pemerintah dalam
menjaga serta meningkatkan keadaan perekonomian tersebut sangat diperlukan.
Melihat peluang perekonomian di Indonesia yang ada tersebut, UOBI sebagai mitra perbankan
berkomitmen untuk senantiasa menyediakan solusi dan layanan finansial terbaik bagi nasabah dengan
mselalu mempertimbangkan kendala-kendala yang mungkin muncul dikemudian hari.
-selesai-

Mengenai PT Bank UOB Indonesia
Didirikan di Jakarta pada tahun 1956, PT Bank UOB Indonesia merupakan salah satu bank terkemuka di
Indonesia dengan jaringan layanan sebanyak 213 kantor dan 132 ATM yang tersebar di 30 kota pada 18
provinsi diseluruh Indonesia.
Efektif pada tanggal 19 Mei 2011, Bank resmi mengganti namanya dari PT Bank UOB Buana menjadi PT
Bank UOB Indonesia.
UOB Indonesia telah dikenal sebagai salah satu Bank yang berfokus pada usaha kecil dan menengah,
serta memiliki kekuatan pada jumlah nasabah ritel. Saat ini, UOB Indonesia juga mengembangkan bisnis
corporate banking dan menawarkan rangkaian produk dan layanan treasury kepada para nasabahnya.

Kinerja UOB Indonesia telah mendapat pengakuan dan beragam penghargaan dari pihak-pihak
independen. Selama tahun 2011, beberapa penghargaan yang didapat antara lain predikat Sangat Bagus
atas kinerja keuangan tahun 2010 dan Platinum Award atas Kinerja Keuangan Sangat Bagus selama 10
tahun berturut-turut yaitu tahun 2001-2010 keduanya dari Majalah Infobank, penghargaan ABFI Banking
Award Best Performance Banking 2011 Kategori Swasta Menengah dari Kelompok Tempo Media dan
ABFI Institute Perbanas serta pemenang ketiga Annual Report Award untuk kategori Private Keuangan
Non Listing, terakhir pada tahun 2011, UOB Indonesia mendapatkan rating ‘AAA’ (idn) dari lembaga
rating internasional Fitch Rating Indonesia untuk prospek stabil dan kinerja kami.
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