COMPANY PROFILE
MEMBANGUN KEMITRAAN

IMBAL HASIL TINGGI (MAKS. PENJAMINAN LPS)
Simpan dana hasil usaha dan jerih payah Anda bersama
kami. Dana Anda dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
Investasikan dana Anda pada produk Deposito dengan bunga
yang menarik dan bersaing. Bersama mencapai Kesejahteraan
dan Kemakmuran Pertiwi.

MITRA USAHA KECIL & MIKRO

BERSAMA MEMBANGUN NEGERI
Mengembangkan usaha rakyat dengan produk dan proses
pemberian kredit yang mudah dan cepat.

MELAYANI DAN MELINDUNGI

Dalam rangka turut berupaya mewujudkan perbankan
yang sehat, dengan ini kami menyatakan sebagai
berikut:
1. Menggunakan segala potensi yang kami miliki
untuk turut mempercepat perwujudan perbankan
yang sehat, kuat dan efisien demi mendorong
pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh Komitmen
Integritas dengan menerapkan Good Corporate
Governance (GCG), Pedoman Perilaku (Code of
Conduct) dan prinsip Prudential Banking.
3. Menerapkan prinsip-prinsip komitmen integritas
sebagai landasan implementasi pengelolaan
perusahaan yang baik.
4. Memelihara dan meningkatkan integritas diri dalam
melaksanakan tugas dalam industri perbankan.
5. Menerapkan komitmen integritas di lingkungan

Visi dan misi

Pakta Intergritas

DANA ANDA AMAN BERSAMA KAMI
Kekayaan khasanah tradisi perlu dilindungi dan dilestarikan
seiring dengan perkembangan jaman yang semakin maju.
Jaga nilai kekayaan dana Anda pada produk tabungan kami.
Nilai dana Anda kami lindungi dengan bunga yang tinggi (kini
6%)Bersama melestarikan nilai tradisi bangsa.

VISI

Menjadi Bank Perkreditan Rakyat yang terpercaya
dan diakui kepeduliannya dalam membina usaha
kecil dan mikro.

MISI

BPR Sarana Utama Multidana akan senantiasa
memberikan pelayanan terbaik dan terus
berkembang bersama masyarakat dengan:
y Menyediakan dan memberikan pelayanan
keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat khususnya golongan ekonomi
lemah.
yMembangun kepercayaan masyarakat dengan
pengelolaan bank yang bijaksana.
yMenciptakan lingkungan dan suasana kerja yang
nyaman.

Berdiri sejak tahun 1991, dan pada tahun 2004 terjadi
perubahan nama menjadi PT BPR Sarana Utama
Multidana yang merupakan lembaga Perbankan yang
menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan
dan deposito berjangka serta menyalurkan kredit untuk
pengusaha kecil dan mikro.
PT BPR Sarana Utama Multidana telah mendapat ijin
untuk melakukan transaksi jual beli mata uang asing
pada tanggal 6 November 2009. (Authorized Money
Changer)
PT BPR Sarana Utama Multidana ikut dalam penjaminan
yang dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)
sesuai dengan ketentuan & persyaratan yang berlaku,
sehingga merupakan satu langkah yang tepat bagi para
nasabah untuk menyimpan dananya di BPR.
Kemampuan BPR untuk beradaptasi terhadap
perubahan dan kemajuan lingkungan, sosial budaya
serta teknologi dicerminkan melalui penyempurnaan
identitas perusahaan yang berkelanjutan dari masa ke
masa. Hal ini juga menegaskan dedikasi dan komitmen
BPR terhadap perbaikan kualitas kinerja secara terus
menerus.

Memberi kontribusi yang bermanfaat untuk
bangsa dan negara.
Perusahaan harus terus bertumbuh agar mampu
memakmurkan dan mensejahterahkan bangsa,
karena dengan demikian lapangan pekerjaan
akan tercipta dan ekonomi rakyat juga terangkat
derajatnya.
Menciptakan laba yang memadai untuk
perkembangan dan kelangsungan hidup
perusahaan melampaui generasi.
Perusahaan harus mampu bertahan dan terus
berkembang melampaui generasi dengan meletakan
laba sebagai batu penjuru dan cara untuk mencapai
tujuan mengapa perusahaan didirikan.

falsafah kami

Sekilas tentang kami

PT BPR Sarana Utama Multidana yang kami pimpin
secara konsisten dan bertanggung jawab.

TABUNGAN MULTIDANA
Karakteristik produk :
ɒBiaya administrasi bulanan sangat ringan.
ɒSetoran awal kecil, hanya Rp 50rb dan biaya
penutupan sangat murah.
ɒSetoran minimum tidak ada.
ɒSaldo minimum Rp 50rb.
Manfaat :
t"NBOEBOEJKBNJOPMFI-14
t.FOEBQBULBO CVOHB ZBOH TBOHBU NFOHVOUVOHLBO
dan kompetitif saat ini bunga 6% p.a.
t#FCBTQBKBLCVOHBUBCVOHBOVOUVLTBMEPUBCVOHBO
sampai dengan Rp 7.5 juta.
t#FCBTCJBZBQFNCVLBBOEBOQFOHHBOUJBOCVLV

PRODUK LAYANAN

PRODUK LAYANAN

Menjaga akhlak baik dan memberikan kinerja
terbaik.
Kehormatan dan kepercayaan itu segala-galanya.
Untuk itu, setiap insan perusahaan harus memiliki
akhlak baik, kompeten dan sanggup memberikan
kinerja terbaik untuk menciptakan nilai tambah bagi
perusahaan dan semua pihak yang berkepentingan.

PINJAMAN
Kredit Investasi
Kredit yang diperuntukan sebagai pembelian barang
modal dan jasa yang diperlukan guna rehabilitasi,
modernisasi, ekspansi, relokasi usaha dan/atau
pendirian usaha baru. termasuk dalam pengertian
investasi adalah pembelian sarana dan prasarana
untuk kegiatan usaha seperti kendaraan operasional,
pembangunan dan tanah untuk pabrik, mesin-mesin
produksi. Jangka waktu maximum sampai dengan 3
tahun.
Kredit Konsumsi
Kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi berupa
barang atau jasa seperti :

t,SFEJU1FNJMJLBO3VNBI ,13
t,SFEJUQFNJMJLBOLFOEBSBBOCFSNPUPS
t,SFEJULPOTVNTJMBJOOZB
Proses pencairan kredit cepat dan bunga kredit
bersaing. Jaminan Kredit dapat berupa BPKB Motor/
Mobil dan Sertifikat T/B
Kredit Modal Kerja
Kredit yang diperuntukan sebagai modal usaha
untuk keperluan meningkatkan produksi dalam
operasionalnya. misalnya dipergunakan untuk
pembelian
persediaan
barang, pembelian
bahan baku, pembayaran gaji karyawan, atau
yang berkaitan dengan proses produksi dalam
operasionalnya 
DEPOSITO MULTIDANA
Karakteristik produk :
Tersedia jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan
Manfaat :
t#VOHBZBOHTBOHBUNFOHVOUVOHLBOEBOLPNQFUJUJG
t%BQBUEJKBEJLBOTFCBHBJKBNJOBOLSFEJU
t4BMEPNJOJNBMQFOFNQBUBOIBOZB3QKVUB
t#FCBT QBKBL CVOHB EFQPTJUP VOUVL TBMEP EFQPTJUP
sampai dengan Rp 7.5 juta.
t"NBOEBOEJKBNJO-14

VALUTA ASING
PT BPR Sarana Utama Multidana telah mendapat ijin
untuk melakukan transaksi jual beli mata uang asing pada
tanggal 6 November 2009 (Authorized Money Changer).
Melayani jual beli mata uang asing dengan kurs yang
kompetitif. 

KANTOR PUSAT
PT BPR SARANA UTAMA MULTIDANA
Komplek Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok M 1 No. 5-7
Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih
Jakarta 10640 - INDONESIA
Tel. (021) 428 73031 Fax. (021) 424 2791
E-mail: customer.service@bprsum.co.id
www.bprsum.co.id

KANTOR CABANG
Cimone
Ruko Permata Cimone, Blok B No.3
Jl. Raya Merdeka, Km2, Karawaci
Tangerang 15114
Tel. (021) 5577 8003
Fax. (021) 5579 7251

Rancamaya
Jl. Mayjen H.E Sukma Ruko No.4
RT 004/ RW 002, Ciawi
Bogor 16740
Tel. (0251) 829 0117/18
Fax. (0251) 829 0040

Bekasi
Komplek Ruko Festival
Sultan Agung Km 27 Kav. No. 8
Medan Satria
Bekasi 17133
Tel. (021) 8896 8925 - 26
Fax. (021) 8896 8927

Pamulang
Komplek Ruko Pondok Cabe Mutiara
Jl. Pondok Cabe Raya Blok B No.3
Pamulang 15418
Tel. (021) 749 5193
Fax. (021) 749 5194

Bogor
Jl. Pangkalan Raya, Ruko No.7
Warung Jambu, Cibuluh
Bogor 16710
Tel. (0251) 836 2628
Fax. (0251) 8359 946

Cikarang
Jl. Industri Raya No.1
Desa Mekarmukti, Kec. Cikarang Utara
Bekasi 17534
Tel. (021) 8984 5731
Fax. (021) 8984 5790

Cikupa
Komp. Citra Raya Twon Square 2,
Blok O/5A, Jl. Citra Raya Boulevard
Tangerang 15710
Tel. (021) 596 0301
Fax. (021) 596 0520

