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MEDIASI
Shizuoka beli saham Resona
JAKARTA: Shizuoka Bank Ltd mengakuisisi 144.759 saham PT Bank Resona
Perdania yang dimiliki pemegang saham
lama.
Berdasarkan pengumuman Resona
Holdings di Tokyo Stock Exchange pekan
lalu, akuisisi ini setara dengan kepemilikan
5,08%. Tidak disebutkan detail nilai transaksi itu.
Namun, penuntasan transaksi ini mengacu kepada penuntasan prosedur legal yang
berlaku di Indonesia. Pada akhir tahun lalu,
Bank Resona Perdania memiliki modal
sebesar Rp285 miliar.
Bank Resona Perdania menyediakan layanan jasa keuangan terhadap perusahaan
yang terafiliasi dengan Jepang. Masuknya
Shizuoka membuka jalan bagi bank tersebut untuk menggelar penetrasi bisnis di
Tanah Air. (BISNIS/MMH)

Ekspansi kartu kredit
JAKARTA: Ekspansi kartu kredit PT Bank
International Indonesia Tbk berpotensi terhambat akibat tercorengnya citra perbankan karena pengaruh kematian nasabah
Citibank Indonesia Irzen Octa beberapa
waktu lalu.
Direktur Konsumer Bank International
Indonesia (BII) Stephen Liestyo mengatakan skandal perbankan yang tejadi akhirakhir berpotensi menurunkan ekspansi
kartu kredit sebesar 5% dari target pertumbuhan tahun ini yang mencapai 20%.
“Target kami tumbuh 20%, [Kasus] itu
bisa tidak berpengaruh bisa juga berpengaruh. Kalaupun ada pengaruhnya paling
berkurang maksimal 5%,“ ujarnya pekan
lalu. (BISNIS/20)

Stanchart biayai Buana
JAKARTA: Standard Chartered Bank
mengucurkan fasilitas kredit jangka
menengah sebesar sekitar Rp300 miliar
atau US$30 juta kepada PT Buana Finance
Tbk untuk kebutuhan modal kerja dalam
rangka pembiayaan konsumer.
CEO Standard Chartered Bank Indonesia
Tom Aaker mengatakan fasilitas pinjaman
tersebut diberikan untuk menambah dana
tunai yang diperlukan bagi kegiatan operasional Buana Finance selama 3 tahun kedepan.
“Buana Finance yang sudah menjadi klien
kami sejak 2008,” ujarnya dalam keterangan tertulis akhir pekan lalu.
Buana Finance adalah salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia,
didukung lebih dari 21 cabang di seluruh
Indonesia. (BISNIS/HTA)
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Kredit konsumsi melambat
Pertumbuhan sektor produktif fenomenal pada awal tahun ini
OLEH HENDRI T. ASWORO
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Pertumbuhan kredit konsumsi
pada 3 bulan pertama
2011 melambat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun
sebelumnya, sedangkan
pembiayaan jenis sektor
produktif melaju
kencang.
Mengacu Laporan Kebijakan
Moneter Bank Indonesia Maret
2011, pertumbuhan kredit perbankan sebagian besar ditopang
oleh jenis kredit modal kerja
yang tumbuh secara tahunan
35,4% jika dibandingkan dengan
periode yang sama tahun sebelumnya 25,2%.
Sementara itu, pertumbuhan
kredit konsumsi melambat menjadi 13,2% dibandingkan dengan
kuartal sebelumnya yang mencapai 22,9%. Di sisi lain, kredit
investasi tumbuh relatif stabil
yakni 18,6%.
Berdasarkan data Februari
2011, kredit modal kerja menca-

pai Rp857,85 triliun, menurun
jika dibandingkan dengan akhir
tahun lalu Rp880,21 triliun. Namun, dibandingkan dengan
periode
sebelumnya
naik
35,35%.
Adapun kredit investasi tercatat
sebesar Rp357,05 triliun, meningkat dibandingkan dengan akhir
tahun lalu Rp348,52 triliun dan
periode sebelumnya Rp301,16
triliun, sedangkan kredit konsumsi sebesar Rp556,99 triliun,
naik dari periode sebelumnya
Rp493,86 triliun.
Berdasar sektor, menurut laporan tersebut, kredit untuk sektor perdagangan dan jasa dunia
usaha merupakan penopang
utama pertumbuhan kredit pada
kuartal tersebut, sedangkan pertumbuhan kredit di sektor lainnya mengalami penurunan sejalan dengan perkembangan kredit
konsumsi.
Perkembangan tersebut menunjukkan ekspansi kredit pada
awal 2011 terus diikuti dengan
komposisi penyaluran kredit
yang
membaik,
sehingga
diharapkan dapat berdampak
positif bagi pertumbuhan ekonomi.
Direktur Bisnis Bank CIMB
Niaga Handoyo Soebali ber-

Kredit perbankan
berdasarkan jenis (Rp triliun)
Modal kerja

Konsumsi

880,21
880,21

Investasi
857,85

633,77
537,12

493,86

348,52

Des '10
10

301,16

Feb '10
0

556,99
357,05

Feb '11
'11

Sumber: Bank Indonesia, Februari 2011

pendapat bahwa fenomena pertumbuhan kredit produktif lebih
besar pada awal tahun ini merupakan fenomena baru jika
dibandingkan dengan segmen
konsumer yang biasanya cenderung agresif.
“Kredit tumbuh kalau ada permintaan. Dari promosi produk
konsumer biasanya cukup gencar, tetapi kalau yang tumbuh
lebih cepat adalah dari sisi sektor produktif maka ini merupa-

BISNIS/MAHER

kan tren baru,” ujarnya kepada
Bisnis kemarin.

Dampak positif
Dia berpendapat petumbuhan
kredit produktif memberikan
dampak positif bagi sektor riil,
karena memperluas lapangan
kerja sebab banyak investasi
baru. Namun, menurut dia, bisa
saja peningkatan kredit itu karena realisasi komitmen dari tahun
sebelumnya.

“Kalau konsumer itu seluruhnya diinstal, kalau produktif itu
biasanya kombinasi antara kredit
investasi yang diinstal, ada grace
period dan lainnya, sedangkan
kalau kredit modal kerja yang
bisa ditarik lagi setelah dilunasi,”
tuturnya.
Wadirut Bank Jasa Jakarta
Lisawati menilai bahwa pada
umumnya awal tahun belum
tampak pertumbuhan yang signifikan, karena masih menyesuaikan dengan rencana bisnis
dan ekspansi usaha untuk memperkuat jaringan.
“Bank rata-rata masih melakukan persiapan rencana bisnisnya.
Jadi belum signifikan semua lini
pertumbuhan kreditnya,” jelasnya.
Secara umum, perkembangan
kredit perbankan pada kuarta
I/2011 cenderung akseleratif.
Data sementara menunjukkan
pertumbuhan kredit pada 3
bulan pertama tahun ini mencapai 25,1% jika dibandingkan
dengan periode sebelumya.
Sementara itu, berdasarkan
data sampai dengan Februari 2011,
pertumbuhan kredit tercatat mencapai 23,6%, lebih tinggi dari
periode yang sama tahun sebelumnya 22,1%. (hendri.asworo@
bisnis.co.id)

BI kaji pemisahan bisnis bank investasi
BISNIS INDONESIA

JAKARTA: Bank Indonesia tengah mengkaji fungsi bank investasi dengan melihat urgensi
pemisahan dari perbankan komersial sebagai salah satu langkah efisiensi dan menjamin keamanan dana nasabah.
Halim Alamsyah, Deputi Gu-bernur Bank Indonesia mengungkapkan fungsi bank investasi sebaiknya
terpisah agar skala bisnis menjadi
lebih kecil. Hal ini dilakukan guna
menghindari kompleksitas dan
mempermudah pengawasan.
“Kelihatannya
investment
banking dan commercial banking
perlu kami pertegas [posisinya],”
ujar Halim di Jakarta pekan lalu.

Menurutnya di bank sentral
sebagai otoritas perbankan berkepentingan adalah menjaga industri perbankan sehat dan memastikan dana nasabah aman.
Namun, Halim menegaskan BI
masih menanti dan melihat
(wait and see), mempertimbangkan kecenderungan serta pola
menabung masyarakat sehingga
keputusan belum diambil dalam
waktu dekat.
Cara ini diharapkan dapat
meningkatkan efisiensi perbankan serta persaingan yang sehat.
Sebab, persaingan industri perbankan di Indonesia secara keseluruhan relatif tidak tinggi. Persaingan yang cukup ketat hanya
tampak dalam sektor tertentu

seperti mikro dan konsumer.
Pernyataan Halim terkait dengan dengan maraknya layanan
khusus perbankan bagi nasabahnasabah kaya dalam berinvestasi.
Semua ini diwujudkan dalam
layanan prioritas, di mana nasabah tidak saja menaruh dana
dalam deposito tetapi juga dalam
bentuk investasi lain seperti asuransi dan reksa dana.
Sementara itu, Ketua Asosiasi
Manajer Keuangan Bersertifikat
Irman Alfian Zahiruddin menilai
pemisahan kedua jenis praktik
perbankan itu dapat saja dilakukan dengan merujuj Amerika
Serikat dan Inggris. Pemisahan
diharapkan dapat lebih melindungi nasabah dan bank dari

kemungkinan dampak negatif
bagi keduanya.
Di samping itu, dia beranggapan pemerintah perlu membuat
standardisasi bank investasi atau
yang lebih sering dikenal sebagai
layanan prioritas. Standardisasi
sebaiknya untuk mengatur layanan prioritas dalam industri perbankan secara umum.
“Namun, dalam hal pemberian pelayanan lebih serta segmentasi konsumer, tergantung bank,
akan dibuat seperti apa. Kalau
berdasarkan hal ini tidak perlu
standardisasi,” tutur Irman yang
juga Direktur Konsumer BTN ini.
Dia menjelaskan, saat ini Indonesia mengenal lima klasifikasi nasabah prioritas, yaitu prime

customer yang memiliki dana
Rp50 juta-Rp500 juta, priority
banking Rp500 juta-Rp5 miliar,
serta private banking dengan
dana di atas Rp5 miliar. Adapun,
klasifikasi terakhir yang belum
banyak ditemui adalah ultra high
networth individual yang memiliki dana US$2 juta.
Klasifikasi ini, jelasnya, hanya
berupa istilah yang kerap ditemui
tanpa ada standar dari otoritas.
Oleh sebab itu, beberapa bank
menggunakan istilah priority
banking meskipun dana per nasabah di atas Rp5 miliar. Contoh
lain, beberapa bank juga menggunakan istilah private banking
bagi nasabah perorangan dengan
dana Rp2 miliar. (13)

