
Menanggapi hal tersebut, PT 
Bank Mandiri (Persero) Tbk 
juga menilai pertumbuhan kredit 
perseroan pada awal tahun masih 
terkoreksi, sehingga diharap-
kan mulai mengalami perbaik-
an permintaan usai mobilitas 
masyarakat kembali normal.

“Hingga Januari 2021, penyalu-
ran kredit Bank Mandiri secara 
bank only mencapai Rp 742,7 
triliun, masih terkontraksi sebe-
sar 2,71% (yoy). Walau demikian, 
kami optimistis pemulihan ekono-
mi juga akan mendorong pertum-
buhan kredit seiring pulihnya ak-
tivitas ekonomi masyarakat secara 
bertahap seiring optimisme akan 
adanya vaksin,” terang Corporate 
Secretary Bank Mandiri Rudi As 
Aturridha ketika dihubungi Inves-
tor Daily, akhir pekan lalu.

Di sisi lain, Gubernur BI Per-
ry Warjiyo juga terus meminta 
perbankan untuk memangkas 
suku bunga kreditnya untuk 
merangsang permintaan kredit 
dari masyarakat, sehingga per-
tumbuhan ke depan bisa positif. 

Meskipun Himpunan Bank Milik 
Negara (Himbara) telah menu-
runkan suku bunga dasar kredit 
(SBDK) pada Maret 2021. SBDK 
Januari 2021 tertinggi tercatat 
pada bank BUMN sebesar 10,80%.

“BI mengharapkan bank-bank 
lain juga dapat mempercepat 
penurunan suku bunga kredit 
sebagai upaya mendorong kredit 
atau pembiayaan bagi dunia 

usaha dan pemulihan ekonomi 
nasional,” kata Perry.

Terkait hal tersebut, Rudi 
menjelaskan memang masih me-
miliki ruang untuk penurunan 
suku bunga kredit lebih lanjut, 
walaupun Bank Mandiri sudah 
menurunkan SBDK.

“Kami juga siap mendukung 
upaya pemerintah untuk me-
ningkatkan pertumbuhan kredit. 
Termasuk dengan secara rutin 
melakukan review atas suku 
bunga kredit. Ruang penurunan 
masih terbuka apabila beban 
bunga dana dan biaya opera-
sional dapat kami tekan menjadi 
lebih efisien,” terang Rudi.

Penyaluran Meningkat
Di sisi lain, dalam survei per-

mintaan dan penawaran pembi-
ayaan perbankan, BI mencatat pe-
nyaluran kredit baru diperkirakan 
kembali meningkat pada Maret 
2021. Hal tersebut terindikasi dari 
SBT perkiraan penyaluran kredit 
baru Maret 2021 sebesar 73,7%. 
Dari kelompok bank, peningkatan 
tersebut diproyeksi terjadi pada 
seluruh kategori bank, tertinggi 
pada BPD dan bank umum sya-
riah dengan SBT masing-masing 
sebesar 96,5% dan 92,3%.

Dalam hal tersebut, Direktur 
Utama PT Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Tengah (Bank 
Jateng) Supriyatno menjelaskan, 
hingga Februari 2021 penyalur-
an kredit perseroan tumbuh 
positif 4,95% (yoy) menjadi Rp 
50,98 triliun. “Dalam dua bulan 
terakhir, ekspansi kredit baru 
(bruto) mencapai Rp 2,72 triliun,” 
ucap dia kepada Investor Daily.

Berdasarkan segmentasi, pen-
yaluran kredit kepada usaha 
mikro, kecil, dan menengah 
(UMKM) menunjukkan tren 
yang semakin meningkat. “Ke-
percayaan pemerintah kepada 
Bank Jateng untuk penyaluran 
Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat 

kami realisasikan dengan baik. 
Di samping itu, sejalan mulai ter-
laksananya proyek infrastruktur 
pemerintah, penyaluran kredit 
kepada segmen komersial dan 
korporasi, juga mulai tumbuh,” 
sambung Supriyatno.

Adapun berbagai sektor 
ekonomi yang menjadi penopang 
penyaluran kredit Bank Jateng 

selama ini antara lain perdagan-
gan, pertanian, peternakan dan 
jasa-jasa lainnya. Dengan pros-
pek perekonomian yang semakin 
baik dan pelaksanaan program 
vaksinasi, mendorong semakin 
pulihnya kepercayaan investor 
dan pelaku usaha untuk mening-
katkan aktivitas bisnisnya.

“Untuk itu Bank Jateng akan 

memanfaatkan momentum pe-
mulihan ekonomi ini dengan 
baik. Lebih dari itu, kondisi 
likuiditas Bank Jateng yang 
kuat (ample), maka kami me-
nargetkan pertumbuhan kredit 
yang semakin meningkat lagi,” 
ungkap Supriyatno.

Lebih lanjut, Perry menyampai-
kan, berbagai langkah penguatan 

terus dilakukan sejalan dengan 
sinergi kebijakan KSSK, per-
bankan, dan dunia usaha untuk 
menjaga optimisme dan menga-
tasi permasalahan sisi permintaan 
dan penawaran dalam penyalur-
an kredit atau pembiayaan dari 
perbankan kepada dunia usaha, 
dalam rangka mendorong pemu-
lihan ekonomi nasional.

Klaim Asuransi Turun
Karyawati melintas di sebuah kantor asuransi jiwa di Jakarta, belum lama ini. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat, pembayaran klaim dan 
manfaat turun 2,4% yoy menjadi Rp151,10 triliun pada tahun lalu. Penurunan klaim paling besar yaitu klaim akhir kontrak sebesar 31,2% year on year 
(yoy) atau setara Rp 8,05 triliun.

Rudi As Aturridha

SURABAYA – Gubernur Jawa 
Timur (Jatim) Khofifah Indar Par-
awansa meresmikan pembayaran 
uji kelayakan kendaraan niaga (Uji 
KIR) nontunai yang dikembangkan 
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Timur Tbk (Bank Jatim) bersama Di-
nas Perhubungan (Dishub) Pemerin-
tah Kabupaten Tuban, Sabtu (20/3).

Inovasi pembayaran Uji KIR mela-
lui aplikasi mobile banking QRIS 
Bank Jatim di Tuban itu menjadi pilot 
project yang akan dikembangkan di 
seluruh kabupaten/kota di Jatim. 
“Ke depan saya berharap Bank Jatim 
dapat menambah fitur-fitur yang 
semakin mempermudah pelayanan 
publik,” kata Khofifah.

Inovasi pembayaran Uji KIR itu 
adalah bentuk implementasi Elek-
tronifikasi Transaksi Pemerintah 
Daerah (ETP). Pengembangannya 
juga sejalan dengan upaya peme-
rintah meningkatkan implementasi 
transaksi nontunai pada pemerintah 
daerah kabupaten/kota, khususnya 
di tengah pandemi saat ini.

Kerja sama ini telah berjalan sejak 
Februari 2021 dan diharapkan dapat 
berkontribusi dalam meningkatkan 
pendapatan asli daerah (PAD) mela-
lui retribusi serta dana pihak ketiga 
(DPK) Bank Jatim. “Saya mengapre-
siasi kepada Pemkab Tuban dan Bank 
Jatim, di mana saat ini pembayaran Uji 
KIR bisa menggunakan QRIS, “ kata 
Kepala Perwakilan Bank Indonesia 

(BI) Difi Ahmad Johansyah.
Sementara itu, Dirut Bank Jatim 

Busrul Iman menguraikan, kerja sama 
ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan 
Dishub akan suatu sistem pembayaran 
yang terkoneksi dengan database agar 
efisiensi waktu dan tenaga. Selain itu 
perkembangan sistem pembayaran 
yang lebih mudah, aman, dan nyaman 
juga menjadi salah satu terwujudnya 
kerja sama tersebut.

Dengan demikian, kerja sama ini 
akan mempermudah transaksi serta 
efisiensi waktu bagi wajib pajak. Bagi 
Dishub, kerja sama ini dapat membantu 
dalam hal pembukuan atas pembayaran 
yang telah dilakukan oleh wajib pajak.

Dengan adanya kerja sama ini, nasa-

bah dapat melakukan pembayaran Uji 
KIR baik melalui Bank Jatim Mobile 
ataupun aplikasi mobile fintech lainnya 
sehingga dapat menghemat waktu 
nasabah. Nasabah dapat melakukan 
pembayaran Uji KIR menggunakan 
QRIS Bank Jatim dengan sangat 
mudah, nasabah cukup mengakses 
website Dishub Kabupaten Tuban dan 
melakukan pendaftaran Uji KIR untuk 
mendapatkan kode QRIS.

Selanjutnya nasabah tinggal mem-
bayar tagihan dengan melakukan 
scan terhadap kode QRIS yang telah 
diterima oleh nasabah. Dengan adanya 
kemudahan-kemudahan tersebut ten-
tunya dapat mengurangi antrian pem-
bayaran Uji KIR serta meminimalkan 
beredarnya uang tunai.

“Diharapkan dengan adanya 
launching tersebut, Bank Jatim 
dapat meningkatkan layanan ter-
hadap masyarakat dan mendukung 
program Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur khususnya dalam fitur-fitur 
digitalisasi yang terus kami kem-
bangkan,” terang Busrul.

Pada kesempatan itu juga dilaku-
kan penyerahan Kredit Dana Bergulir 
(Dagulir), Dana Pemulihan Ekonomi 
Nasional (PEN) serta Bantuan Pro-
gram Satu Rekening Satu Pelajar 
(Kejar). Penyerahan secara simbolis 
diberikan kepada masyarakat Kabu-
paten Tuban sebagai upaya pemulih-
an ekonomi di Jawa Timur di masa 
pandemi Covid-19. (ros)

Oleh Nida Sahara 

 JAKARTA – Sejumlah bankir optimistis 
pertumbuhan kredit mulai positif sejalan 
dengan berjalannya proses vaksinasi 
Covid-19. Sementara itu, berdasarkan data 
Bank Indonesia (BI), per Februari 2021 
kredit masih mengalami kontraksi 2,15% 
secara tahunan (year on year/yoy). Kontraksi 
kredit per Februari tersebut menunjukkan 
penurunan lebih dalam dibandingkan 
dengan pertumbuhan pada Januari 2021 
yang tercatat -1,92% (yoy).

MANADO – PT Bank Pembangu-
nan Daerah Sulawesi Utara dan Goron-
talo (BSG) berencana menerbitkan 
obligasi VI berkelanjutan sebesar Rp 
1 triliun pada tahun ini untuk menam-
bah permodalan. “Hasil penerbitan 
obligasi untuk memperkuat permodal-
an,” kata Direktur Utama BSG Revino 
Pepah di Manado, Sabtu (20/3).

Revino mengatakan, aksi korpo-
rasi tersebut juga bertujuan untuk 
mendorong ekspansi BSG ke depan. 
Sebelumnya, BSG berencana untuk 
melakukan penawaran saham (IPO), 
meski masih banyak pembenahan 
yang harus dilakukan.

Dia menegaskan, rencana IPO 
tersebut masih tetap berlanjut dan akan 
dilangsungkan setelah proses penam-
bahan modal melalui penerbitan obli-

gasi selesai. “Untuk rencana IPO tetap 
lanjut, cuma belum dalam waktu dekat. 
Kami berusaha memperbesar kapasi-
tas dulu. Tambahan modal diharapkan 
akan tetap ada, dari pemegang saham,” 
jelas dia seperti dilansir Antara.

Sementara itu, pemegang saham 
BSG menetapkan dana untuk corpo-
rate social responsibility (CSR) tahun 
2021 capai Rp 32 miliar. “Dana CSR 
sebesar Rp 32 miliar ini akan diman-
faatkan untuk kepentingan sosial,” 
kata Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) 
Olly Dondokambey, selaku pemegang 
saham pengendali bank daerah terse-
but di Manado, Jumat (19/3).

Dia mengatakan, dana CSR ini 
dimanfaatkan oleh pemegang saham 
untuk banyak kepentingan misalnya 
bantuan sosial, maupun bantuan ke 

rumah ibadah. Dana CSR ini tidak 
diserahkan langsung ke pemegang 
saham melainkan tetap dikelola mana-
jemen BSG. Jika ada permintaan untuk 
bantuan CSR misalnya dari pemda dan 
dinilai layak maka akan disalurkan.

Kebanyakan CSR, kata Olly, me-
mang menyasar bantuan sosial untuk 
pembangunan gereja atau masjid, ada 
juga untuk bantuan pendidikan. Dia 
menjelaskan tanggung jawab sosial pe-
rusahaan atau populer dengan istilah 
CSR sebenarnya bukan hal asing bagi 
bank. Sebab, sekarang, CSR di banyak 
industri tidak lagi hanya digunakan 
sebagai marketing gimmick. Tapi, 
sudah menjadi kebutuhan perusa-
haan bersangkutan untuk lebih dekat 
dengan masyarakat dan lingkungan 
sekitarnya. (th)

JAKARTA – PT Bank CIMB Niaga 
Tbk terus mendukung nasabah dalam 
mengembangkan bisnis dengan 
menyediakan produk dan layanan 
perbankan yang sesuai kebutuhan. 
Salah satu produk yang disiapkan 
untuk memperlancar kegiatan usaha 
nasabah yaitu Rekening Giro Usaha.

Rekening Giro Usaha dapat menjadi 
solusi bagi nasabah yang membu-
tuhkan produk simpanan khusus 
untuk mengelola keuangan bisnis, 
sehingga lebih teratur dan terpisah 
dari simpanan pribadi. Dengan adanya 
rekening bisnis tersendiri, nasabah 
juga dapat memonitor perkembangan 
bisnisnya dengan lebih baik.

Head of Emerging Business Banking 
CIMB Niaga Tony Tardjo menjelaskan, 
Rekening Giro Usaha memberikan tiga 
keuntungan sekaligus, yaitu persyara-
tan minimum yang lebih ringan, jasa 
giro yang kompetitif, dan bebas biaya 
transaksi yang kuotanya disesuaikan de-
ngan saldo rata-rata bulan sebelumnya.

“Kami memahami, para pelaku 
usaha membutuhkan dukungan laya-
nan perbankan yang optimal untuk 
kelancaran transaksi bisnisnya. Mela-
lui Rekening Giro Usaha, nasabah bisa 
menyimpan dan mengelola keuangan 
secara lebih aman dan fleksibel, 
sehingga dapat terhindar dari risiko 
pengelolaan uang tunai dalam jumlah 

besar,” terang Tony dalam keterangan 
tertulis, akhir pekan lalu.

Upaya berkelanjutan CIMB Niaga 
dalam menyediakan produk sim-
panan yang memberikan nilai tambah 
kepada nasabah, termasuk melalui 
Rekening Giro Usaha, membuahkan 
hasil positif dengan meningkatnya 
dana murah atau current account and 
saving account (CASA).

Per 31 Desember 2020, rasio CASA 
CIMB Niaga naik menjadi 59,62% 
dari total dana pihak ketiga (DPK) 
Perseroan yang mencapai Rp 207,5 
triliun. Adapun Giro (current account) 
tumbuh 14,1% secara tahunan atau 
year on year (yoy). (nid)
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Penggantian ATM BCA
Nasabah antri untuk bertransaksi melalui ATM BCA, sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Depok, kemarin. PT Bank Central 
Asia Tbk (BCA) mendorong nasabah pemegang kartu ATM BCA atau kartu Paspor BCA untuk diganti ke kartu ATM berbasis 
chip sebelum 31 Desember 2021. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir tindak kejahatan dalam bertransaksi perbankan seperti 
pembobolan rekening bank. Hingga Desember 2020, jumlah Kartu Debit BCA tercatat sekitar 22,5 juta dimana sekitar 18,5 juta 
(sekitar 80%) sudah menggunakan chip.

 Investor Daily/David Gita Roza

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI), selaku Manajer Investasi dari Reksa 
Dana Manulife, dengan ini mengumumkan perubahan KIK dan Prospektus Reksa 
Dana Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (MANSYAF) dan Reksa Dana 
Manulife Greater Indonesia Fund (MGIF) dengan rincian sebagai berikut: 
1. Perubahan ketentuan biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan 

yaitu biaya pengalihan pada skema biaya Model B untuk MANSYAF; dan 
2. Perubahan ketentuan biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan 

yaitu biaya pengalihan pada skema biaya Model A dan Model B, serta mengapus 
skema Biaya Model C terkait program pengampunan pajak yang telah berakhir 
untuk MGIF.  

3. Penyesuaian susunan Direksi pada Prospektus MANSYAF dan MGIF yang 
rencana perubahannya telah diumumkan melalui surat kabar “Investor Daily” 
pada tanggal 25 Februari 2021. 

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan 
MANSYAF dan MGIF serta pihak-pihak yang berkepentingan sebagai tindak lanjut 
pengumuman rencana perubahan terkait poin 1 dan 2 di atas yang telah diumumkan 
melalui surat kabar “Investor Daily” tertanggal 11 Februari 2021. 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Customer Service MAMI di                           
(021) 25552255.
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