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Bank KEB Hana dan LINE Finance Asia Kerja Sama Wujudkan Digital
Bank
PT Bank KEB Hana Indonesia mendorong pembentukan digital bank melalui Perjanjian
Penyertaan Saham bersama LINE Financial Asia yang merupakan perusahaan finansial global
milik LINE.
 Mewujudkan digital bank dengan platform messenger LINE di Indonesia: memperkuat
kapasitas digital marketing dengan Brand, Teknologi, Platform, dan Konten dari LINE
 Memimpin dan mendahului digital finance di wilayah Asia melalui Strategic Partnership
bersama perusahaan ICT terkemuka
 Memacu lokalisasi dan memperkuat bisnis retail global dengan penyebaran success model
 Membentuk fondasi untuk target pencapaian rasio profit sebesar 40% dari cabang/anak
usaha luar negeri dalam Hana Finance Group
SEOUL, 28 Oktober 2018 – KEB Hana Bank Seoul CEO Ham Young Joo menyatakan secara
resmi kerja sama antara PT Bank KEB Hana Indonesia dengan LINE Financial Asia (LFA),
yang merupakan anak perusahaan milik LINE sebuah Global Mobile Platform, yaitu dengan
menandatangani perjanjian penyertaan saham atau Shares Subscription Agreement (SSA).
Penandatanganan SSA ini dilakukan oleh Direktur Utama Bank KEB Hana Lee Hwa Soo dan
Chief Executive Officer (CEO) LFA Hwang In Joon yang dilaksanakan di Gedung Kantor Hana
Financial Group di Myeong-dong, Seoul, Korea Selatan, pada Jumat, 26 Oktober 2018.
Seluruh pihak antara lain Hana Financial Group, KEB Hana Bank, PT Bank KEB Hana
Indonesia, dan LFA sepakat menyatukan kepentingan antara Bank KEB Hana dengan LINE
yang saat ini memiliki dukungan dan peminat tinggi secara global seperti di Jepang, Taiwan,
Thailand, serta Indonesia, untuk menjadi pemimpin digital finance di wilayah Asia dengan
Indonesia sebagai titik permulaan inovasi tersebut.
Melalui perjanjian ini, LFA akan menjadi pemegang saham terbesar kedua dengan kepemilikan
20% saham di PT Bank KEB Hana Indonesia. Chairman Hana Financial Group Kim Jung
Tae mengatakan, kerja sama kedua perusahaan ini untuk mewujudkan bisnis digital bank di
Indonesia melalui konten-konten, platform, dan kekuatan merek yang dimiliki LINE.
“Gabungan dari teknologi digital canggih yang dimiliki LINE serta dengan retail finance yang
dimiliki oleh Bank KEB Hana akan membawa angin baru dalam revolusi industri perbankan
nasional sebagai finance model yang baru,” kata Kim Jung Tae di Seoul kemarin.
Kerja sama Bank KEB Hana dengan LFA berawal dari persamaan pandangan terhadap potensi
perkembangan digital finance di Indonesia. Indonesia memiliki populasi sekitar 260 juta jiwa
atau negara dengan jumlah penduduk keempat besar dunia, dan terdiri dari 18 ribuan pulau
yang memiliki jarak dari ujung timur sampai ujung barat yang melebihi benua Amerika.
Sehingga, masih terdapat daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh jasa perbankan.
Lalu, hingga September 2018, diperkirakan jumlah pengguna ponsel pintar (smartphone) telah
melebihi 100 juta orang dengan penggunaan jejaring media sosial atau Social Network Service

(SNS) yang sangat tinggi hingga terkenal dengan negara yang memiliki potensi perkembangan
digital finance yang paling tinggi di Asia.
Selain itu, LINE yang tengah diminati oleh masyarakat Indonesia sehingga terpilih sebagai
salah satu fasilitas messenger utama di Indonesia. Bank KEB Hana sebagai perbankan
multinasional juga dianggap sukses dalam menjangkau nasabah lokal yang mencapai 95% dari
seluruh nasabah yang dimiliki. “Melalui kerja sama strategis ini, kami berharap tercapainya hasil
yang Win-Win bagi kedua pihak,” ujar Direktur Utama Bank KEB Hana Indonesia Lee Hwa
Soo.
Kedua perusahaan menganggap kerja sama kali ini sebagai momentum dalam melaksanakan
bisnis digital finance yang variatif sebagai strategic partner, sehingga Bank KEB Hana
mengharapkan: (1) Mendapat nasabah dari LINE user yang sudah populer; (2) Penyesuaian
portofolio dan meningkatkan dana simpanan dengan bunga rendah melalui penguatan retail
banking; dan (3) Memperkuat keahlian dan kemampuan digital marketing menggunakan konten,
platform, teknologi, serta brand power.
Sedangkan bagi LFA, kesempatan ini sangat berarti sebagai langkah awal memasuki pasar
keuangan global yang dimulai dari pasar Indonesia yang telah memiliki keunggulan dalam
pengoperasian dan know-how dari LINE Global Service.
“Berawal dari digital banking service yang dapat digunakan dengan mudah dan nyaman oleh
pengguna lokal melalui kerja sama dengan Bank KEB Hana, kami akan menggali berbagai
bidang bisnis financial technology di Indonesia,” ujar CEO LFA Hwang In Joon.
Bank KEB Hana dan LFA telah membentuk Task Force Team yang telah menyelesaikan survei
minat nasabah serta karateristik pasar lokal. Selain itu, tim juga sedang merealisasikan model
bisnis yang telah menerapkan hasil survei termasuk berbagai produk simpanan, kredit dalam
jumlah kecil, jasa remitansi dan pembayaran, dan lainnya.
Bersama konten-konten dari LINE yang sudah familiar dengan nasabah di Indonesia, rencana
untuk melaksanakan proses e-KYC (e-Know Your Customer) yang telah disesuaikan dengan
regulasi, model penilaian kredit, beserta pengalaman yang dimiliki Bank KEB Hana. Bahkan
mereka akan melakukan proyek kerja sama dengan lembaga pemeringkat kredit terbaik dari
Korea Selatan ataupun luar negeri untuk menerapkan model penilaian kredit yang berdasarkan
teknologi digital dan platform dari LINE.
Sebagai proses selanjutnya, penyetoran modal saham tambahan akan dilakukan setelah
mendapatkan persetujuan dari Badan Otoritas Jasa keuangan (OJK), dan segera
mempersiapkan product launching untuk bisnis digital bank pada tahun 2019.
***

Tentang PT Bank KEB Hana Indonesia
PT Bank KEB Hana Indonesia (Bank KEB Hana), merupakan Bank hasil merger antara PT Bank Hana
dengan PT Bank KEB Indonesia, berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No.
13/KDK.03/2014 tanggal 27 Juni 2014 tentang penetapan penggunaan izin usaha atas nama PT Bank
KEB Hana menjadi izin usaha atas nama PT Bank KEB Hana Indonesia. Bank KEB Hana mengawali
bisnis di Indonesia dengan nama PT Bank Hana setelah mengakuisis PT Bank Bintang Manunggal di
tahun 2007 dengan aset senilai Rp 300 miliar. Kini, Bank KEB Hana telah berhasil meningkatkan asetnya
hingga Rp 39,2 triliun per 31 Desember 2017.
Bank KEB Hana memiliki komitmen untuk selalu memberikan layanan finansial yang mengutamakan
kenyamanan para nasabahnya, selaras dengan visi untuk menjadi The Best Customer-Focused Bank di
Indonesia. Saat ini, Bank KEB Hana memiliki lebih dari 1.188 tenaga profesional dibidangnya serta
senantiasa meningkatkan pelayanan berbasis teknologi informasi, inovasi produk berdasarkan kebutuhan
nasabah dan penambahan jaringan kantor. Saat ini, Bank KEB Hana telah memiliki 61 Kantor Cabang
dan tersebar di 11 provinsi di Indonesia. Dengan adanya sinergi dan dukungan dari Hana Financial
Group sebagai salah satu perusahaan finansial terbesar dan terkemuka di Korea Selatan, Bank KEB
Hana berkomitmen untuk fokus di segmen usaha kecil menengah, korporasi dan ritel serta memiliki
rencana strategis untuk menjadi jajaran Top 20 Bank di Indonesia pada 2020.
Bank KEB Hana terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk informasi lebih lanjut,
silakan kunjungi www.kebhana.co.id
Tentang LINE Corporation
LINE Corporation dengan misi Closing The Distance sedang membangun Global Smart Portal yang
mengumpulkan user, informasi, konten, dan jasa pada satu space. Setelah diluncurkannya LINE
Messenger Service di Juni 2011, saat ini sedang membentuk lingkungan global mobile dengan cara
memasuki berbagai bidang seperti teknologi artificial intellegence (AI) dan financial technology.
Tentang LINE Financial Asia
LINE Financial Asia adalah anak usaha dari LINE Financial dengan kepemilikian saham 100%, dengan
tujuan berfokus pada investasi bidang financial technology di Asia Tenggara.

