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Perbankan

Pelonggaran PSBB diharapkan meningkatkan
penarikan fasilitas kredit.
Rully Setiawan,
Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri

Kontan Kamis, 16 Juli 2020

Pameran Otomotif Online

BNI Dorong Go Internasional
JAKARTA. Tak cuma dalam negeri. Perbankan juga menggarap pasar luar negeri. Bank BNI misalnya memiliki jaringan Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN) di enam negara,
yakni Singapura, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Inggris.
Di tengah wabah corona, KCLN BNI mampu mencetak
pertumbuhan. Di semester I-2020, Laba sebelum pajak
KCLN BNI melonjak 80% dan fee based income naik 34%
secara year on year (yoy).
Direktur Tresuri dan Internasional BNI, Putrama Wahju
Setyawan menyatakan, KCLN BNI mendukung upaya
mendorong perusahaan-perusahaan Indonesia go internasional. Juga mendorong pengusaha di negara setempat
mengimpor barang-barang dari Indonesia.
Kegiatan selama beberapa tahun ini terbukti mendorong
beberapa nasabah BNI masuk ke pasar global dengan
membuka trading arm di negara-negara tersebut untuk
mempermudah transaksi. "Komitmen BNI mendukung
perusahaan Indonesia juga dengan membuat skema khusus bagi debitur di Indonesia yang memiliki anak perusahaan ataupun trading arm di luar negeri,” ujar Putrama dalam keterangan pers ke KONTAN, Rabu (15/7).
Marshall Sautlan

Cathay Kelar Due Diligence
KONTAN/Carolus Agus Waluyo

(Kanan-kiri) Presiden Direktur Mandiri Utama Finance (MUF) Stanley Setia Atmadja, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Hery Gunardi dan EVP
Consumen Loans Bank Mandiri, Ignatius Susatyo Wijoyo (kiri) saat seremoni event MUF Online Autoshow di Menara Mandiri, Jakarta, Rabu (15/7). Bank
Mandiri dan anak perusahaannya, Mandiri Utama Finance menghelat inovasi pameran otomotif online melalui website www.mufautoshow.id. pada 11 Juli
sampai 19 Juli 2020. Event ini menawarkan program pembelian mobil baru dengan pembiayaan berbunga 0% untuk merek tertentu serta bunga mulai
2,99% untuk berbagai merek mobil.

Bankir Optimistis Kredit
Menganggur Makin Tipis
Penyaluran kredit modal kerja otomatis berpeluang menurunkan undisbursed loan
KONTAN/Daniel Prabowo

JAKARTA. Cathay Life Insurance Co. Ltd, salah satu pemegang saham PT Bank Mayapada Tbk (MAYA) akhirnya telah merampungkan uji tuntas alias due diligence untuk
rencana penambahan modal di bank tersebut.
Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (15/7), Direktur Utama Bank Mayapada,
Hariyono Tjahrijadi masih enggan menjelaskan berapa
target peningkatan saham Cathay di perseroan itu. Realisasi penambahan saham tersebut masih didiskusikan.
Informasi saja, Cathay saat ini masih mengempit 37,33%
saham Bank Mayapada. Sebelumnya, kepada KONTAN
Hariyono bilang Cathay memang memiliki rencana untuk
meningkatkan komposisi sahamnya di Bank Mayapada lebih dari 40% pada tahun ini.
“Sebagai langkah strategis jangka menengah dan panjang, Cathay memang ingin menambah porsi kepemilikan
saham di Bank Mayapada,” kata Hariyono
Cathay cukup aktif ikut dalam aksi rights issue Mayapada beberapa tahun terakhir. Pemegang saham lain, seperti
Dato Sri Tahir juga berkomitmen menambah modal di bank
ini.
Anggar Septiadi

Dina Mirayanti Hutauruk,
Anggar Septiadi
JAKARTA. Perlambatan ekonomi akibat tekanan pandemi
Covid-19 tidak saja menyebabkan lesunya permintaan
kredit baru. Penarikan fasilitas kredit juga melambat. Akibatnya, jumlah kredit menganggur atau undisbursed loan
meningkat kenaikan selama
Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB).
Namun, seiring pelonggaran
PSBB dan roda perekonomian
mulai bergerak kembali, permintaan kredit baru maupun
penarikan terhadap fasilitas
kredit sudah mulai ada. Walaupun belum menggeliat.
Bank BNI yakini undisbursed loan akan turun karena
saat ini sedang fokus melakukan ekspansi kredit modal
kerja (KMK) guna menggerakkan sektor riil paska pelonggaran PSBB.

''Dengan penyaluran KMK
maka otomatis undisbursed
loan akan mengalami penurunan. Di BNI undisbursed loan
sekitar 8%-10% dari total kredit," kata Herry Sidartha, Direktur Utama BNI pada KONTAN, Rabu (15/7).
Namun, Herry tidak merinci
bagaimana perbandingan posisi fasilitas kredit yang belum
ditarik itu dengan periode
yang sama tahun lalu. Menurut dia,, dengan bergeraknya
sektor rill maka kredit konsumer dan kredit investasi akan
mengalami pertumbuhan.
Sementara Bank Mandiri
mencatat jumlah fasilitas kredit yang belum ditarik per Mei
sebesar Rp 182 triliun, naik
11% dari Mei 2019.
Bank Mandiri melihat pelonggaran PSBB akan mendorong pemulihan ekonomi
pada kuartal III dan IV. Dengan begitu diharapkan optimisme pelaku usaha kembali

muncul sehingga penarikan
fasilitas kredit mengalami peningkatan.
"Jika optimisme pelaku usaha sudah kembali maka mereka akan mulai mengeksekusi
sejumlah rencana bisnis yang
telah disusun sebelumnya dengan penyesuaian perkembangan pandemi terkini," kata
Rully Setiawan, Sekretaris
Perusahaan Bank Mandiri.
Adapun undisbursed loan
Bank Sumut per Juni 2020
tercatat Rp 371,3 miliar. Menurun dari Rp 402 miliar pada
Juni 2019. Tapi dibandingkan
bulan sebelumnya masih naik
sebesar Rp 1,3 miliar.
Sekretaris Perusahaan Bank
Sumut, Syahdan Siregar yakin
penarikan fasilitas kredit bakal meningkat seiring melonggarnya PSBB. Hingga akhir
tahun, bank daerah ini memprediksi undisbursed loan
akan turun menjadi Rp 295
miliar. 			
n

Ekspansi Kredit BRI
Permintaan restrukturisasi kredit yang mulai melandai
membuat bank mulai bisa menggelar ekspansi kredit lagi.
Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI)
Sunarso mengatakan, April dan Mei, BRI sama sekali tidak
ekspansi. "Mulai Juni, seiring landainya permintaan restrukturisasi kredit, BRI mulai ekspansi lagi. BRI menyasar segmen pangan dan rantai pasok" ujar Sunarso, Rabu
(15/7).
Ekspansi kredit BRI juga ditopang adanya penempatan
dana oleh pemerintah seiring ketentuan PP 70/2020. Dana
Rp 30 triliun yang ditempatkan pemerintah ke empat bank
milik negara, BRI kebagian Rp 10 triliun.
Selama 20 hari sejak pemerintah menempatkan dananya,
BRI menyalurkan kredit hingga Rp 13,59 triliun kepada
295.617 debitur. Rinciannya, sebesar Rp 5,15 triliun kepada
202.701 debitur mikro- kredit usaha rakyat (KUR), Rp 4,10
triliun kepada 85.516 debitur mikro-non KUR dan Rp 4,34
triliun kepada 7.415 debitur kecil, ritel dan menengah.
Hingga 6 Juli 2020, BRI telah merestrukturisasi kredit
2,88 juta debitur dengan nilai kredit Rp 177,3 triliun. Segmen mikro mendominasi dengan jumlah 1,36 juta debitur
senilai Rp 64,01 triliun dan 1,37 juta debitur kredit usaha
rakyat (KUR) senilai Rp 24,33 triliun.
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