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Saat ini sulit sekali membuat prediksi
karena keadaan sangat tidak menentu.
Jahja Setiaatmadja,
Presiden Direktur BCA

Kontan Sabtu, 1 Agustus 2020

Potensi Kredit Korporasi Masih Besar
Bank sambut baik langkah penjaminan KMK meski tetap sulit memproyeksikan pasar pada kondisi seperti saat ini
Dina Mirayanti,
Marshall Sautlan
JAKARTA. Pemerintah terus
berupaya menyehatkan ekonomi domestik. Setelah menggelontorkan dana untuk
menggerakkan usaha mikro,
kecil dan menengah (UMKM),
kini giliran korporasi yang
menjadi sasaran. Caranya,
dengan menyalurkan anggaran Rp 100 triliun untuk penyaluran kredit modal kerja
(KMK) bagi korporasi padat
karya hingga 2021.
Pemerintah menunjuk 13
bank untuk menyalurkan
KMK ini, termasuk di dalamnya bank pelat merah dan
bank swasta. Pemerintah juga
bekerjasama dengan Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan PT Penjaminan
Infrastruktur Indonesia (PT
PII) untuk menjaminkan sebagian KMK yang disalurkan.
Plafon kredit KMK yang dijamin dengan nilai di atas

Rp 10 miliar hingga Rp 1 triliun, dan memiliki jangka waktu kredit di bawah 1 tahun.
Adapun proyeksi bunga yang
dikenakan kurang dari 7%.
Penjaminan kredit akan diprioritaskan pada sektor-sektor yang paling terdampak
pandemi, yakni sektor pariwisata, hotel dan restoran, otomotif, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, elektronik, kayu
olahan, furnitur, produk kertas. Sektor usaha lain yang
memenuhi kriteria terdampak
Covid-19 sangat berat, padat
karya dan/atau memiliki dampak multiplier tinggi serta
mendukung pertumbuhan
ekonomi di masa depan, juga
berpeluang untuk mendapatkan jaminan kredit ini.
Direktur Eksekutif LPEI
James Rompas mengatakan,
dalam skema penjaminan ini
LPEI sebagai Penjamin dan
PT PII sebagai pelaksana dukungan loss limit atas penjaminan pemerintah. Sementara

pemerintah akan menanggung
Imbal Jasa Penjaminan (IJP)
dalam bentuk subsidi untuk
meringankan beban pebisnis.
“Dengan skema penjaminan
kredit ini diharapkan korporasi terutama yang memiliki
bisnis ekspor dan memiliki
jumlah tenaga kerja besar,
namun terdampak Covid-19
dapat memulai aktivitas normal,” tutur James, dalam keterangan resmi yang diterima
KONTAN, Kamis (30/7).
Sesuai Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK), LPEI
dapat memberikan penjaminan bagi bank dengan ketentuan diantaranya pembobotan
aset tertimbang menurut risiko (ATMR) sebesar nol persen. Ketentuan lain adalah
aset yang dijamin memiliki
kualitas lancar dan pengecualian perhitungan batas maksimum pemberian kredit
(BMPK). “Dengan begitu,
bank yang menyalurkan kredit ekspor, jika dijamin oleh

LPEI mempunyai keleluasaan
untuk ekspansi dan sekaligus
meminimalkan risiko kredit,"
jelas James.

Dorong kredit
Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) menyebutkan, minat
debitur korporasi yang akan
memanfaatkan program penjaminan kredit modal kerja ini
cukup besar. Pasalnya, dari
total restrukturisasi kredit sebesar Rp 776,9 triliun hingga
13 Juli 2020 masih didominasi
oleh segmen korporasi dari
sisi nominal. Restrukturisasi
kredit korporasi mencapai
Rp 448,3 triliun dan UMKM
senilai Rp 328,6 triliun.
Debitur korporasi yang melakukan restrukturisasi kredit
tentu membutuhkan kredit
modal kerja untuk bisa bangkit kembali setelah pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besara (PSBB).
Ketua Dewan Komisioner

paydi, akan akan dibuat regulasi agar lebih prudent,” tutur
Deputi Komisioner Pengawas
Industri Keuangan Non-Bank
(IKNB) II OJK Moch. Ihsanuddin di Jakarta, Kamis (30/7).
Aturan ini akan mengatur
proses underwriting hingga
memperjelas transaksi investasi. Cuma ini, aturan ini masih diahasa OJK bersama para
pelaku di industri asuransi.
Aturan yang kini berlaku,
yaitu POJK 71, mengatur batasan persentase investasi di
deposito, saham, surat berharga hingga reksadana. Tapi

belum mengatur isi portofolio
investasi. “Seperti isi reksadana apa saja, selama ini tidak
sampai ke sana,” ujarnya.
Dengan terkuaknya kasus
gagal bayar sejumlah asuransi, OJK pun kian intensif bertukar informasi dengan selfregulatory organization
(SRO) di bursa, seperti PT
Bursa Efek Indonesia (BEI)
dan PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (KSEI).
Ihsanuddin mengakui, kegiatan pengawasan hingga penelusuran isi portofolio investasi asuransi belum didukung

Sektor Prioritas yang Dapat
Penjaminan KMK

Korporasi yang Berhak Dapat
Penjaminan KMK

BCA

Pariwisata

Terdampak Covid-19

Otomotif

Padat karya

Bank Danamon
Bank Mandiri
Bank BNI
Bank BRI

HSBC

oleh sumber daya manusia
(SDM) dan keahlian di pasar
modal. “Semakin baik kami
berkoordinasi terkait instrumen investasi apa saja, maka
saham-saham gorengan lain
tak akan ada lagi,” harapnya.
Menurut dia, kasus Jiwasraya yang ditangani Kejaksaan
Agung merupakan pelajaran
berharga agar regulator bisa
memainkan perannya lebih
baik lagi. Bagi pelaku asuransi, kejadian itu mengingatkan
mereka untuk lebih prudent.
Ferrika Sari

sangat tidak menentu. Namun,
kami usahakan yang optimal
saja," kata Jahja, Rabu (30/9).
BCA pada periode Maret
hingga Juni 2020 hanya mampu mencatatkan pertumbuhan
kredit sebesar 5,3% secara
year on year (yoy) menjadi
Rp
595,1
triliun.
Pertumbuhan kredit ditopang oleh kredit ke segmen
korporasi Rp 257,9 triliun atau
tumbuh 17,7% yoy. Sedang
kredit ke segmen komersial
dan UKM melemah hingga
0,9% yoy, dan kredit konsumer
turun 5,1% yoy.		
n

Daftar Bank yang Memanfaatkan
Fasilitas Penjaminan Pemerintah

Bank DKI

OJK Mengatur Isi Portofolio Asuransi

ini, maka suku bunga kredit
korporasi selayaknya sudah
bisa ditekan menjadi 7%.
Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur PT Bank Central
Asia Tbk (BCA) menyambut
baik kebijakan pemerintah
tersebut. Dia berharap stimulus ini bisa membantu BCA
dalam menyalurkan kredit
korporasi di tahun ini.
Namun, ia tidak bisa memprediksi apakah penjaminan
itu akan berdampak dalam
mengungkit kredit BCA tahun
ini. "Saat ini, sulit sekali membuat prediksi karena keadaan

Program Penjaminan Kredit Modal Kerja untuk Korporasi Swasta

Bank BTN

n regulasi asuransi

JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengatur
isi portofolio industri asuransi. Tujuannya: memitigasi risiko terhadap produk asuransi
berbalut investasi serta melindungi konsumen.
Untuk itu, OJK akan merilis
peraturan untuk melengkapi
Peraturan OJK (POJK) Nomor
71 Tahun 2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan
Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. “Perbaikan dari sisi
regulasi, artinya, untuk produk-produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau

OJK Wimboh Santoso mengatakan, sepanjang tahun ini
hingga tahun 2021, debitur
korporasi yang membutuhkan
tambahan modal kerja mencapai Rp 132 triliun.
"Data dari perbankan, sampai Desember 2020 debitur
korporasi membutuhkan
sebanyak Rp 51 triliun tambahan modal kerja dan tahun
2021 dibutuhkan Rp 81 triliun," kata Wimboh, Rabu
(29/7).
Penjaminan pemerintah ditambah dengan kondisi biaya
dana yang lebih murah saat

Tekstik dan produk tekstil/
garmen (TPT)
Alas kaki

Berpotensi mendukung
pemulihan ekonomi nasional

Elektronik

Mempekerjakan min 300 orang

Kayu olahan

Memiliki dokumen peggunaan
dana kredit untuk ekspansi dan
bertahan dari pandemi

ICBC

Furnitur

Maybank

Produk kertas

Bank Resona

Sektor usaha lain yang masuk
kriteria terdampak Covid dan
padat karya

Standard Chartered
UOB
Bank MUFG
Porsi Kredit yang Dijamin
80% pemerintah (LPEI dan PT
PII), 20% bank (sektor prioritas
terdampak Covid-19)
60% pemerintah (PLEI dan PT
PII), 40% bank (sektor non
prioritas)

Memiliki multiplier effect yang
signifikan terhadap ekonomi

Skema Tanggungan
Pemerintah menanggung
pembayaran imbal jasa
penjaminan (IJP) sebesar 100%
atas KMK sampai Rp 300 miliar
dan 50% untuk pinjaman
dengan plafon Rp 300 miilar
sampai Rp 1 triliun.

Fasilitas/Manfaat yang Didapat
Bank
Bisa lebih menjaga kualitas
kredit yang disalurkan (NPL bisa
ditekan)
Penyaluran kredit yang lebih
terjamin bisa meningkatkan
penyaluran kredit
Risiko bank hanya 20% terhadap
kredit bagi debitur terdampak
covid di sektor prioritas
Risiko bank hanya 40% terhadap
kredit bagi debitur terdampak
covid di sektor non prioritas
Sumber: Kementerian Keuangan, LPII

