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Konsolidasi
Perbankan
Semarak Lagi

Pembukaan Rekening Baru

Investor lokal dan asing berebut kue perbankan
Marshall Sautlan
JAKARTA. Bank besar, menengah hingga kecil ramai-ramai
melakukan konsolidasi untuk
memperluas cakupan bisnis
di tahun ini. Ambil contoh
misalnya Bank Mandiri dan
Bank Central Asia (BCA) yang
tengah membidik perbankan
untuk diakusisi guna melengkapi layanan bisnis keuangan
masing-masing.
Merujuk pemberitaan KONTAN (18/3) Bank Mandiri mengamini kalau pihaknya sudah
mengincar dua bank menengah. Direktur Utama Bank
Mandiri Kartika Wirjoatmodjo
mengungkap kalau perseroan
memiliki ekses likuiditas sebesar Rp 30 triliun untuk
mengambilalih satu bank menengah di Tanah Air.
Belakangan pula, santer disebut Bank Mandiri sedang
mengincar Bank Permata.
"Bank Mandiri memang punya
ekses likuiditas Rp 30 triliun.
Kalau ada bank yang size-nya
besar dijual di Indonesia, tentu kita akan lihat," ujarnya
kala itu. Namun, sampai saat
ini pihak Bank Mandiri maupun Bank Permata belum mengonfirmasi perihal tersebut.
BCA mengincar satu bank
kecil dengan modal inti di bawah Rp 1 triliun alias BUKU I
untuk dijadikan anak usaha.
Presiden Direktur BCA Jahja
Setiaatmadja pertengahan
Februrari lalu menyebutkan,
calon bank yang diincar tersebut bukan perusahaan terbuka. Nama bank yang dikabarkan akan diambil oleh bank
swasta terbesar ini yakni Bank
Royal Indonesia.
Kepala Eksekutif Pengawas
Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Heru Kristiyana
mengatakan, rencana aksi
korporasi kedua bank besar
ini masih dalam tahap proses.
Lagipula, masih ada segelintir
peraturan yang mesti dilakukan kedua bank ini untuk
memuluskan rencananya tersebut. "(Mandiri) belum bicara sama kita. BCA masih on

KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Costumer Service melayani nasabah membuka rekening baru di Bank BNI Syariah Tangerang Selatan, Rabu (4/4).
Sepanjang tahun 2017, setiap bulan BNI Syariah mencatat ada sekitar 41.000 rekening baru setiap bulan. Pada tahun
2018, jumlah pembukaan rekening baru meningkat pesat menjadi sekitar 50.000 akun baru per bulan.

n bisnis uang elektronik

Persaingan Uang Elektronik Kian Sengit
KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Bank Mandiri memang punya ekses likuiditas Rp 30 triliun.
progress. Bisa tanyakan langsung, mereka masih harus
RUPS (rapat umum pemegang
saham) dan due diligence,"
tegasny, Selasa (2/2).

Fintech ikut masuk
Tak hanya dari lokal, investor asing juga punya segelintir
rencana untuk mencicipi bisnis perbankan di Indonesia.
Terbaru, perusahaan financi-

al technology (fintech) Akulaku sudah secara resmi menjadi salah satu pemegang 8,9%
saham di Bank Yudha Bhakti.
Akulaku juga berniat menggelontorkan dana sekitar Rp 500
miliar untuk investasi di bank
tersebut.
Namun OJK mengatakan,
sampai saat ini belum melakukan pembicaraan terkait rencana investasi Akulaku ke
Bank Yudha Bhakti.
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Bank Mandiri tengah melakukan kajian untuk mengakuisisi bank.
Ada dua bank yang sudah diincar. Total dana yang disiapkan mencapai Rp 30 triliun.
BCA membidik satu bank kecil BUKU I untuk diakuisisi. Bank Royal
dikabarkan menjadi calon bank yang akan dibeli BCA.
Rencana divestasi saham Bank Panin oleh ANZ sebagai pemenuhan
aturan single presence policy (SPP).
Bank Dinar dan Bank Oke dijadwalkan selesai merger pada pertengahan tahun ini setelah mendapat persetujuan efektif dari OJK dan
pemegang saham lewat RUPS.
LINE Financial sejak tahun lalu sudah mencaplok saham KEB Hana
Indonesia, perusahaan asal Korea Selatan ini juga akan berinvestasi
di KEB Hana untuk pengembangan perbankan digital.
Akulaku resmi menjadi investor Bank Yudha Bhakti (BYB) setelah
memboyong 8,9% saham perseroan. Perusahaan tekfin ini juga
berniat berinvestasi Rp 500 miliar lewat rights issue BYB di bulan
Mei 2019.
Sumber : Riset KONTAN
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BTN dan Bukopin
Siap Mencari
Dana di Pasar
JAKARTA. Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bukopin bersiap menggalang dana di pasar tahun ini. Pendanaan ini akan digunakan untuk menopang kebutuhan likuiditas serta permodalan untuk mengejar
target kinerja di tahun 2019.
Direktur Keuangan BTN Iman Nugroho Soeko mengatakan, tahun ini pihaknya mengincar pengumpulan dana di pasar antara Rp 11,5 triliun hingga Rp 14
triliun. Salah satu rencana dalam waktu dekat yaitu
penerbitan surat utang lewat skema Efek Beragun
Aset (EBA) Sintetik dengan nilai mencapai sekitar
Rp 2 triliun.
Untuk melancarkan rencana ini, BTN sudah menunjuk dua mitra yakni PT Mandiri Manajemen Investasi (MMI) dan PT Sarana Multigriya Finansial
(SMF). ."Kami sudah memasukkan permohonan, nanti izinnya terserah OJK (Otoritas Jasa Keuangan)
akan menunggu aturan mainnya keluar atau sudah
bisa dikeluarkan," katanya saat ditemui di Jakarta,
Selasa (2/1) lalu.
Tak cuma EBA, BTN berniat menerbitkan obligasi
berkelanjutan dengan nilai mencapai Rp 5 triliun.
Selain kedua instrumen ini, BTN juga tengah menjajaki pendanaan melalui pinjaman bilateral.
BTN juga masih memiliki pinjaman dalam bentuk
dolar AS sebanyak US$ 65 juta yang sudah ditarik
pada akhir Maret 2019 lalu. Dana-dana tersebut akan
dipakai untuk memperkuat likuiditas perseroan itu
untuk mengejar pertumbuhan kredit sebesar 15%
pada tahun ini.
Adapun, Bukopin mempunyai rencana penggalangan dana di pasar sebesar Rp 3 triliun tahun ini. Direktur Keuangan Bukopin Rachmat Kaimuddin mengungkapkan, dana tersebut akan diperoleh dari penerbitan obligasi subordinasi dan EBA yang nilainya
masing-masing berkisar antara Rp 1 triliun sampai
dengan Rp 1,5 triliun.
Peluncuran EBA ini, merupakan instrumen perdana perseroan. Bukopin juga telah menunjuk SMF dan
Bahana TCW Investment Management sebagai mitra
penerbit.
Marshall Sautlan

JAKARTA. Peluncuran LinkAja milik bank pelat merah
pada 13 April mendatang kian
dekat. Bank swasta terus berbenah menghadapi persaingan sengit.
Bank Central Asia (BCA)
misalnya terus memacu transaksi uang elektroniknya melalui platform Sakuku. Direktur
BCA Santoso Liem mengatakan, pihaknya terus meningkatkan transaksinya dengan
menambahkan sejumlah fitur
yang relevan.
Misalnya untuk pembelian
data internet, voucer gim,
hingga beragam promosi makanan, hingga hiburan. "Tahun
lalu pertumbuhan volume
transaksi Sakuku mencapai
175%, sementara pertumbuhan nominalnya mencapai 200%
Dengan pengguna kurang lebih 700.000," kata Santoso,
saat dihubungi KONTAN, Kamis, (4/4).
Selain bank skala nasional,
bank daerah tak mau ketinggalan. Bank Pembangunan
Daerah Sumatera Selatan dan
Babel (BPD Sumsel Babel)
juga tengah menyiapkan platform uang elektronik berbasis
server yang dapat digunakan
kelak melalui platform quick
response (QR) code.
"Kami sedang merencanakan untuk e-money server
based, sembari menunggu
standardisasi QR Code dari

Bank Indonesia," kata Direktur Pemasaran Bank Sumsel
Babel Antonius Prawiro Argo
kepada KONTAN.
Sedangkan hingga Maret,
uang elektronik berbasis cip
milik BPD Sumsel Babel bertajuk BSB Cash telah tersebar
sebanyak 65.552 kartu. Dengan nilai transaksi perbulan
rata-rata senilai Rp 200 juta.
Antonius mengatakan, tahun
ini pertumbuhan uang elektronik milik perseroan ini
mencapai 25%.
Sebelumnya, Danu Wicak-

sana, CEO PT Fintek Karya
Nusantara (Finraya) sebagai
pengelola LinkAja menyatakan saat ini semua uang elektronik berbasis server milik
perusahaan pelat merah telah
migrasi ke LinkAja. "Saat ini
kami sudah melakukan migrasi, sehingga e-money server
based tersebut sudah tidak
aktif lagi," kata Danu kepada
KONTAN.
Melalui migrasi ini, Unikqu
milik Bank BNI, T-Bank dari
Bank Rakyat Indonesia (BRI),
dan E-Cash milik Bank Mandi-

ri serta T-Cash produksi Telekomunikasi Selular (Telkomsel) telah rampung dimigrasi
ke LinkAja Finraya sebagai
pengelola.
Alhasil, persaingan antar
bank di bisnis transaksi uang
elektronik akan semakin ketat. Dan jika ingin berhasil di
bisnis ini, memang harus bersinergi. Bagi LinkAja, tugas
berat adalah memastikan
merchant BUMN bisa saling
terkoneksi.
Anggar Septiadi

QR Code Nasional Berjalan Semester Kedua
BANK Indonesia (BI) menargetkan quick
response Indonesia standard (QRID) alias
standar QR Code nasional mulai diimplementaskan semester II-2019 mendatang.
Mengejar target, bank sentral kini mulai
menggelar uji coba tahap kedua.
Sejak September hingga November lalu,
BI juga telah rampung melakukan uji coba
tahap pertama. Sedangkan ujicoba tahap
kedua akan dilakukan hingga dua bulan
mendatang. "Di tahap kedua ini, kami lebih
mengujicoba soal dispute. Misalnya ketika
transasksi saldo sudah terpotong, tapi dana
belum masuk merchant. Kemudian bagaimana juga transaksi di daerah blankspot. Ini
yang sedang kita kaji," ungkap Ricky Satria,
Deputi Direktur Departemen Kebijakan dan
Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indo-

nesia (BI), kemarin.
QRIS bertujuan untuk mengefisiensikan
sistem pembayaran digital, khususnya melalui platform QR. Sebab kelak melalui QRIS,
satu QR Code akan dapat digunakan untuk
bertransaksi untuk seluruh platform QR.
Tak seperti saat ini, platform QR punya kode
masing-masing untuk merchant.
Mendatang, platform juga akan bisa digunakan bertransaksi menggunakan tabungan.
Tak cuma mengandalkan uang elektronik
berbasis server yang sudah dilakukan selama ini. "Alat pembayaran tetap menggunakan uang elektronik yang berbasis server,
rekening, kartu debit dan kredit. Ke depan
yang kami persiapkan baru untuk uang elektronik dan menggunakan rekening tabungn
an," ujar Ricky.

