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Pembicara terdiri dari Kepala Divisi
Perencanaan PT Bank Sumut Edy Riswan
(kiri), Ketua Komisi A DPRD Sumut M.
Hanafiah Harahap (kedua kiri) dan pengamat
ekonomi Gunawan Benjamin (kedua kanan)
dipandu moderator Sarsin Siregar (kanan),
memberikan paparan saat diskusi publik di
Medan, Kamis (24/1). Diskusi tersebut
mengusung tema Mengoptimalkan Penyertaan
Modal Daerah Kepada PT Bank Sumut Dalam
Memajukan Perekonomian Rakyat Sumatera
Utara. (Foto: LintasMedan/Irma)
Medan, 24/1 (LintasMedan) – Kalangan DPRD Sumatera Utara
(Sumut) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat segera
merealisasikan penambahan penyertaan modal ke PT Bank Sumut
sesuai yang diamanahkan dalam peraturan daerah (Perda).

“Kami berharap Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mendorong
percepatan penambahan modal Pemprov Sumut ke PT Bank Sumut,
karena Perdanya telah disahkan oleh DPRD Sumut pada 20
Desember 2018” kata Ketua DPRD Provinsi Sumut, Wagirin Arman
dalam acara diskusi publik yang digelar Forum Jurnalis Peduli
Bank Sumut, di Medan, Kamis.
Dalam diskusi publik bertema ‘Mengoptimalkan Penyertaan Modal
Daerah Kepada PT Bank Sumut Dalam Memajukan Perekonomian
Rakyat Sumatera Utara’ tersebut, Wagirin mengemukakan bahwa
realisasi penambahan modal Pemprov Sumut ke Bank Sumut efektif
memperkuat daya saing perusahaan tersebut di industri
perbankan dalam negeri.
Melalui realisasi penambahan penyertaan modal, kata dia,
kepemilikan saham Pemprov Sumut di bank tersebut bisa segera
meningkat hingga di atas 50 persen.
Pihaknya juga berharap Bank Sumut mempunyai daya saing tinggi
sehingga mampu berperan nyata mendorong laju pertumbuhan
ekonomi sekaligus berkontribusi meningkatkan pendapatan asli
daerah (PAD).
“Kita berharap dengan penambahan penyertaan modal tersebut
Bank Sumut dapat semakin ekspansif dan meningkatkan usaha yang
bermanfaat bagi pembangunan daerah dan masyarakat Sumut,” kata
Wagirin.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Sumut M. Hanafiah Harahap
berpendapat, keputusan mengenai besaran penambahan penyertaan
modal Pemprov Sumut ke bank tersebut hendaknya direalisasikan
dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT Bank
Sumut sekitar Maret 2019.
“Penambahan modal Pemprov Sumut ke Bank Sumut hendaknya
direalisasikan sebelum pelaksanaan Pemilihan Presiden pada
April 2019,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar ini menambahkan, Gubernur Sumut selaku

pemegang saham pengendali harus memberikan perhatian yang
serius terhadap persoalan lambanya realisasi penambahan modal
ke Bank Sumut.
Strategis
Pengamat Ekonomi Sumut Gunawan Benjamin menilai peran PT Bank
Sumut dalam sistem perekonomian daerah sangat penting dan
strategis, terutama sebagai penyeimbang kekuatan pasar atau
industri keuangan serta turut berkontribusi dalam meningkatkan
PAD.
Menurutnya, pelepasan sebagian saham ke publik melalui skema
initial public offering atau IPO merupakan salah satu langkah
penting yang harus segera dilakukan Bank Pembangunan Daerah
Sumut untuk bisa lebih maju.
“Dengan modal di Bank Sumut yang semakin besar, maka kinerja
bank itu semakin bagus. Keuntunganlainnya adalah bisa
terbebasnya Bank Sumut dari kepentingan politik,” tuturnya.
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memaparkan, Bank Sumut sebagai badan usaha milik daerah (BUMD)
memiliki misi mengelola pemerintah dan masyarakat secara
profesional yang didasarkan pada prinsip-prinsip compliance.
“Bank Sumut juga sangat memperhatikan soal penyertaan modal
dan dalam menjalankan bisnis keuangan selalu menjaga rasio
keuangan yang menjadi indikator,” katanya.
Disebutkannya, komposisi modal Pemprov Sumut di Bank Sumut
saat ini masih sekitar 41,87 persen atau menurun dibanding
posisi pada akhir 2016 sebesar 48,94 persen.
Sepanjang tahun 2018, Bank Sumut berhasil menyalurkan kredit
usaha rakyat (KUR) sebesar Rp701 miliar lebih atau melampaui
target yang sebesar Rp 700 miliar.
Dari jumlah tersebut, kata Edy Riswan, sebanyak Rp1 trilyun
merupakan KUR ritel dan sisanya adalah KUR mikro.

Sebagai upaya memaksimalkan kinerja penyaluran KUR tahun 2019,
kata dia, Bank Sumut tengah memaksimalkan penyaluran pada 135
unit kantor.
“Bank Sumut akan terus berbenah diri agar semakin maju
sehingga bisa memberi manfaat besar juga pada masyarakat
Sumut,” ucapnya.
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