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Diminta meningkatkan
kredit di sektor
usaha mikro, kecil,
dan menengah.
MAKASSAR –– Bank Sulsel menar-

getkan laba tahun ini mencapai
Rp 380 miliar. Target laba itu naik sekitar 15 persen dari target tahun ini, yang sebesar Rp 330 miliar. “Laba hingga Oktober 2010
sudah mencapai Rp 315 miliar,”
kata Nurhayati Abdullah, Kepala
Perencanaan dan Pengembangan
Bank Sulsel, kemarin.
Dia mengatakan target laba
diubah karena kredit 2010 melebihi target yang sudah ditetapkan. Hingga Oktober tahun ini,
penyaluran kredit sudah mencapai Rp 4,5 triliun. Tahun lalu,
angkanya ada pada kisaran Rp
3,5 triliun. “Kredit merupakan
sumber utama yang menopang
perolehan laba,”kata dia.
Capaian penyaluran kredit itu
sudah melampaui target tahun
ini, yang dipatok sebesar Rp 3,9
triliun. “Kami berharap penyaluran kredit bisa menembus Rp
4,6 triliun hingga akhir tahun,”
kata dia.
Menurut Nurhayati, aset Bank
Sulsel juga meningkat tajam. Pada 2009, aset bank itu sebesar Rp
4,7 triliun. Asetnya hingga September 2010 sudah mencapai Rp
7,8 triliun. Dari nilai aset tersebut, pemerintah Sulawesi Selatan memiliki saham sebanyak 48
persen atau senilai Rp 3,6 triliun.

Target Laba Bank Sulsel
Rp 380 Miliar
Saham tersebut merupakan saham terbesar dibanding saham
yang dimiliki oleh 27 pemerintah
kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan dan Barat.
Yanti Sultan,Wakil Kepala Pe-

rencanaan dan Pengembangan
Bank Sulsel, mengatakan, untuk
menggenjot laba tahun depan,
Bank Sulsel akan menambah layanan jasa, seperti layanan kartu
debit untuk belanja dan kartu
KINK KUSUMA REIN (TEMPO)

Panen
Udang

Seorang petambak udang memperlihatkan hasil panennya di Desa Bontojai, Kabupaten Pangkep, kemarin. Pada 2013, Sulawesi Selatan menargetkan produksi udang 33.200 ton per tahun.

kredit bagi nasabah.“Kami perlu tambah layanan, supaya menambah pendapatan lain selain
kredit,” kata dia. Bank Sulsel,
kata Yanti, akan menggandeng
Bank BCA untuk kartu debit
dan Bank Lippo untuk kartu
kredit.
Bank Sulsel memiliki jaringan
kantor cabang yang luas di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Operasional bank ini ditopang oleh 31 kantor cabang yang
tersebar di 24 kabupaten/kota
se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
Dewan Sulawesi Selatan menyambut baik rencana Bank Sulsel mengembangkan bisnis tahun
depan.“Itu bagus, berarti manajemen Bank Sulsel saat ini bisa
dibilang kreatif dan inovatif,”kata Buhari Kahar Muzakkar, Ketua Komisi C Dewan Perwakilan
Rakyat Sulawesi Selatan.
Dia berharap manajemen
Bank Sulsel terus meningkatkan
kredit di sektor produktif meski
risikonya lebih tinggi dibanding
kredit konsumtif. Dia meminta
Bank Sulsel lebih agresif menyalurkan kredit ke sektor riil, terutama usaha mikro, kecil, dan
menengah. “Pengusaha kecil juga perlu dibantu agar usahanya
berkembang,”kata dia. ● INDRA O Y

Perbaikan Jalan
Sulawesi Barat
Tahun Depan
MAMUJU –– Pemerintah daerah Sulawesi Barat
mendapat kucuran dana pembangunan jalan
nasional sebesar Rp 548 miliar tahun depan.
Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Anwar
Adnan Saleh mengatakan dana pembangunan jalan itu sudah ada di Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2011.
Anggaran dari pemerintah pusat itu akan
digunakan untuk menyelesaikan pembangunan jalan nasional sepanjang 544 kilometer di provinsi ini.“Kerusakan jalan nasional
saat ini makin parah akibat pertumbuhan
kendaraan yang melintas ke jalur barat Sulbar,”kata Anwar kemarin.
Menurut dia, sekitar 80 persen dari jalan
nasional sepanjang 544 kilometer di lima Kabupaten di Sulawesi Barat rusak. Ia mengatakan jalur barat Sulawesi ini lebih dipilih pengendara dari Sulawesi Tengah, Gorontalo,
dan Manado dibanding jalur timur lewat Palopo, Sulawesi Selatan.
Anwar mengatakan Pemerintah Provinsi
Sulawesi Barat terus mengupayakan peningkatan jalan nasional dengan melakukan perbaikan sehingga dapat digunakan sebagai sarana transportasi yang layak untuk mendukung aktivitas perekonomian masyarakat.
Anggaran itu juga akan dipakai untuk membangun jalan nasional dari titik di daerah
Malabo menuju Kabupaten Mamasa sebesar
Rp 15 miliar.
Anwar mengatakan rampungnya pembangunan jalan nasional akan meningkatkan
geliat perekonomian di Sulawesi Barat.“Selama ini daerah penghasil bumi sulit dijangkau
karena buruknya sarana transportasi jalan,”
ujarnya. ● ANTARA
IKLAN

