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Bermitra Demi Perkuat Industri Petrokimia 

Nasional, Bank Mandiri dan Chandra Asri 

Tandatangani Fasilitas Kredit Rp5 Triliun 
 

 

Jakarta, 11 Juni 2021 – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (“Bank Mandiri”) bermitra dengan PT Chandra 

Asri Petrochemical Tbk (“Chandra Asri”) dengan menandatangani kerja sama fasilitas pembiayaan 

berskema term loan dan account receivables financing baru senilai total ekuivalen Rp5 triliun. 

Pembiayaan ini akan digunakan untuk membiayai operasional harian perusahaan serta mendukung modal 

kerja Chandra Asri.  

 

Dari nilai tersebut, fasilitas term loan yang diberikan Bank Mandiri senilai USD280 juta atau sekitar Rp4 

triliun (kurs Rp14.285 per dollar AS) dengan tenor selama 7 (tujuh) tahun. Selain itu, untuk fasilitas 

account receivables financing, total limit yang diberikan sebesar Rp1 triliun dengan tenor 2 (dua) tahun.  

 

Direktur Corporate Banking Bank Mandiri, Susana Indah Kris Indriati, menjelaskan, pembiayaan 

tersebut menjadi bentuk implementasi Bank Mandiri untuk menyasar sektor industri petrokimia menjadi 

salah satu sektor andalan, sebagai bentuk dukungan dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap 

produk impor, sambil terus mengedepankan prinsip kehati-hatian.  

 

“Dukungan ini juga menjadi bukti realisasi keinginan Bank Mandiri untuk menjadi mitra finansial utama 

pilihan nasabah dengan berbagai produk keuangan utama, termasuk di dalamnya untuk mendukung 

transaksi harian nasabah,” kata Susana Indah. 

 

Presiden Direktur Chandra Asri, Erwin Ciputra, menyampaikan, “Chandra Asri sangat senang dapat 

terus mengembangkan kemitraan dengan Bank Mandiri. Kami menghargai kepercayaan dan keyakinan 

bank terhadap kualitas kredit kami yang berhasil menghadapi pandemi COVID-19 dengan lancar untuk 

mempertahankan terobosan kinerja keuangan, mempertahankan neraca dan kumpulan likuiditas yang 

kuat, serta terus memberikan keunggulan operasional dengan rekam jejak keselamatan yang baik. Kami 

berharap dapat mempererat kemitraan dan hubungan dengan Bank Mandiri karena Chandra Asri akan 

terus berkembang untuk melayani industri dalam negeri Indonesia”. 

 

Selain memberikan fasilitas kredit baru, bank bersandi bursa BMRI ini juga melakukan perpanjangan 

tenor fasilitas Committed and Unsecured Revolving Credit Facility senilai USD50 juta untuk mendukung 

kebutuhan modal kerja Chandra Asri. Tidak hanya itu, Bank Mandiri turut melakukan pembaruan jangka 

waktu fasilitas Trust Receipt untuk Chandra Asri dari yang semula USD50 juta menjadi USD75 juta.   

 

 

 

 



  

 

 

Susana Indah menambahkan, ke depan Bank Mandiri akan terus menggali potensi kredit di sektor-sektor 

prospek positif lainnya seperti Fast Moving Consumer Goods (“FMCG”), perkebunan sawit dan CPO, 

energi serta konstruksi. "Tak hanya itu, kami juga menyasar bisnis-bisnis potensial di kantor-kantor 

wilayah sebagai salah satu bentuk mitigasi Bank Mandiri untuk membantu agenda pemulihan Ekonomi 

Nasional,” ujar Susana Indah. 

 

Bagi Chandra Asri, kemitraan dengan Bank Mandiri ini menunjukkan kepercayaan publik terhadap profil 

keuangan yang solid dari Chandra Asri serta kemampuan yang mumpuni sebagai market leader dalam 

menavigasi bisnis di masa-masa dinamis seperti saat ini. 

 

*** 

 

 

 

Tentang Bank Mandiri  

 

Bank Mandiri merupakan salah satu bank terkemuka di Indonesia dengan layanan finansial kepada 

nasabah yang meliputi segmen usaha Corporate, Commercial, Micro & SME, Consumer Banking, 

Treasury, dan International Banking. Bank Mandiri pada saat ini bersinergi dengan beberapa perusahaan 

anak untuk mendukung bisnis utamanya yaitu Mandiri Sekuritas dan Mandiri Management Investasi (jasa 

dan layanan pasar modal), Bank Syariah Indonesia (perbankan syariah), Bank Mandiri Taspen/ “Mantap” 

(kredit UMKM), AXA-Mandiri Financial Services (asuransi jiwa), Mandiri InHealth (asuransi kesehatan), 

Mandiri AXA General Insurance (asuransi umum), Mandiri Tunas Finance (jasa pembiayaan), Mandiri 

Utama Finance (jasa pembiayaan), Mandiri International Remittance (remitansi), Mandiri Europe 

(treasury and financial institution), dan Mandiri Capital Indonesia (pembiayaan modal ventura).   

 

Saat ini, Bank Mandiri telah mengembangkan layanan dan produk perbankan terbaik melalui Mandiri 

Digital yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan nasabah korporasi dan retail. Layanan Mandiri Digital 

bagi nasabah korporasi termasuk Mandiri Cash Management (“MCM”), Mandiri Internet Bisnis (“MIB”), 

Mandiri Global Trade, Mandiri Financial Supply Chain Management (“FSCM”), dan Mandiri Application 

Programming Interface (“API”), sedangkan layanan digital retail meliputi buka rekening online, aplikasi 

Livin’ by Mandiri, kartu prabayar Mandiri e-money, serta layanan informasi berbasis kecerdasan buatan 

Mandiri Intelligent Assistant (“MITA”) pada akun resmi WhatsApp Bank Mandiri di +62 811 84 14000.     

 

Hingga Maret 2021, jaringan Bank Mandiri telah tersebar di seluruh Indonesia yang meliputi 2.482 kantor 

cabang dan 1.699 jaringan mikro yang terdiri dari unit dan kios mikro. Layanan distribusi Bank Mandiri 

juga dilengkapi dengan 13.122 unit ATM yang terhubung dalam jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM 

Prima dan Visa/ Plus, Electronic Data Capture (“EDC”), serta jaringan e-banking yang meliputi Mandiri 

Online, SMS Banking, dan Call Center 14000.  

 

Informasi detail tentang Bank Mandiri bisa diakses melalui www.bankmandiri.co.id. 

 

http://www.bankmandiri.co.id/


  

Tentang Chandra Asri  

 

Chandra Asri Petrochemical adalah perusahaan petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia yang 

memproduksi Olefins dan Polyolefins. Dengan pengalaman lebih dari 29 tahun dan didukung oleh lebih 

dari 2.000 staf yang berdedikasi, perusahaan menggabungkan teknologi canggih dan fasilitas pendukung 

yang berlokasi strategis di kawasan pusat petrokimia, 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 berkembang. Untuk 

informasi lebih lanjut, kunjungi: www.chandra-asri.com  

 

Keterangan lebih lanjut: 

 

Rudi As Aturridha 

Corporate Secretary 

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 

Telp 021-5245740 Fax 021-5268246 

corporate.communication@bankmandiri.co.id 

Suryandi  

Director of Corporate Affairs and HR  

(62-21) 530 7950  

suryandi@capcx.com or 

corporate.comm@capcx.com 
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