LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI XI DPR RI
KE PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
8 s.d 10 MARET 2016
I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Keputusan Rapat Intern Komisi XI DPR RI, dalam rangka pelaksanakan fungsi pengawasan
Komisi XI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada
Tanggal 8 s.d 10 Maret 2016. Kunjungan Kerja ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi
pengawasan terhadap pengendalian inflasi dan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Sebagaimana kita ketahui, guna mendukung perkembangan ekonomi daerah yang berkesinambungan dan
menjaga kesejahteraan masyarakat, maka sangat penting untuk menjaga tingkat inflasi pada level yang
terjaga. Karena jika inflasi itu ringan maka akan memiliki pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong
perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat masyarakat bergairah
untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Namun apabila inflasi itu tinggi maka keadaan
perekonomian akan menjadi lesu, masyarakat menjadi tidak bersemangat dalam bekerja, menabung atau
mengadakan investasi dan melakukan produksi karena harga-harga meningkat dengan cepat.
Dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional yang diterbitkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat bahwa inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Triwulan
IV Tahun 2015 sebesar 3,28% (yoy). Inflasi ini lebih rendah dari triwulan III Tahun 2015 yang sebesar 7,33%
(yoy) dan inflasi tahun sebelumnya sebesar 9,04%. Kondisi ini didorong oleh meredanya tekanan inflasi pada
kelompok inti, volatile food, dan administered prices.
Dalam Kunjungan Kerja yang dilakukan, Komisi XI DPR RI ingin mendapatkan informasi terkait dengan
perkembangan inflasi yang terjadi di daerah, tugas dan fungsi dari anggota TPID, mekanisme kerja dan
koordinasi yang dilakukan oleh TPID terkait pengendalian inflasi di daerah. Selain itu juga, Komisi XI DPR
1

RI ingin mengetahui jenis komoditas apa saja yang memberikan pengaruh paling besar terhadap capaian
inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain melihat perkembangan inflasi yang merupakan salah
satu faktor yang mempengaruhi pembentukan tingkat suku bunga perbankan, Kunjungan Kerja yang
dilakukan juga bermaksud untuk mengetahui perkembangan dan realisasi dari Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Sebagaimana diketahui, pada tahun 2016 Pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp100 triliun
dengan kemungkinan penambahan menjadi Rp120 triliun dengan tingkat suku bunga sebesar 9%. Guna
mencapai target tersebut, Pemerintah akan menerapkan beberapa strategi dimana salah satunya adalah
menambah jumlah Bank Penyalur KUR. Pemerintah akan memberikan izin kepada 25 bank diluar BPR dari
total 118 bank yang ada di Indonesia dalam penyaluran KUR tahun 2016. Adapun syarat bagi tambahan
bank penyalur KUR tersebut adalah apabila tingkat kredit bermasalah atau NPL bank tersebut mencapai
maksimal 5% untuk kredit UMKM dan memiliki portofolio kredit UMKM paling sedikit 5% dari total kredit.
Adapun alokasi penyaluran KUR sebesar Rp100 triliun akan dibagi 65% untuk kredit mikro dan 35% untuk
ritel. Pemerintah pun memberikan batasan plafon kredit sesuai kemampuan bank masing-masing.
Untuk mewujudkan target penyaluran KUR pada tahun 2016 tersebut, pengawasan atas pelaksanaan
program KUR ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Oleh karena itu melalui Kunjunga Kerja yang
dilakukan, Komisi XI DPR RI mengharapkan untuk mendapatkan data, informasi dan masukan terkait
pelaksanaan KUR di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Data, informasi dan masukan tersebut akan
menjadi masukan yang berarti bagi Komisi XI DPR RI dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program
KUR yang telah berjalan selama ini.
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Susunan keanggotaan tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung adalah sebagai berikut:
No.

No.
Angg

1.

317

Ir. H. Soepriyatno

2.

164

3.

Nama Anggota

Fraksi

Keterangan

P. GERINDRA

Ketua Tim
Wakil Ketua Komisi XI

Maruarar Sirait, S.IP

PDIP

Anggota

185

Prof. Dr. Hendrawan Supratikno

PDIP

Anggota

4.

196

Eva Kusuma Sundari

PDIP

Anggota

5.

320

Edison Betaubun, SH., MH

P. GOLKAR

Anggota

6.

309

Aditya Anugrah Moha, S. Ked

P. GOLKAR

Anggota

7.

392

Haerul Saleh, SH

P. GERINDRA

Anggota

8.

429

Evi Zainal Abidin, B. Com

P. DEMOKRAT

Anggota

9.

458

H. Muslim Ayub, SH., MM

PAN

Anggota

10.

94

Ir. H. A. Junaidy Auly, MM

PKS

Anggota

11.

541

H.M. Amir Uskara, M. Kes

PPP

Anggota

12.

15

Donny Imam Priambodo, ST. MM

P. NASDEM

Anggota

13.

11

H. Ahmad Sahroni, SE

P. NASDEM

Anggota

II. INFORMASI DAN TEMUAN
A. BANK INDONESIA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
1. Gambaran Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai luas wilayah 16.424 km2, terletak di sebelah timur
Pulau Sumatera. Sebelum menjadi Provinsi sendiri, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan
bagian dari Provinsi Sumatera Selatan yang kemudian memisahkan diri menjadi Provinsi pada tahun
2000.
Perekonomian Bangka Belitung yang dominan adalah pada sektor industri pengolahan, pertambangan
dan pertanian. Sektor ekonomi tersebut memberikan pangsa yang besar dalam perekonomian Bangka
Belitung. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat industri besar milik pemerintah seperti PT.
Timah, Tbk, serta beberapa industri perkebunan dan pariwisata milik swasta yang memberikan
sumbangsih pada perekonomian di Bangka Belitung.
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Di Kepulauan Bangka Belitung terdapat dua pulau besar yaitu Bangka dan Belitung, dengan dua bandar
udara masing-masig bandara Depati Amir di Pangkal Pinang dan H. AS Hanandjoeddin di
Tanjungpandan. Sementara itu pelabuhan laut terdapat pelabuhan Pangkalbalam, Tanjung Kalian,
Mentok dan Tanjungpandan.
2. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
a. Pertumbuhan ekonomi
Sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional dan region Sumatera, pertumbuhan
ekonomi Babel dalam 5 tahun terakhir juga melambat. PDRB tahun 2015 sebesar 45.961,46 miliar
atau tumbuh 4,08% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 4,67% (yoy).

b. Tingkat Inflasi
Inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 mencapai 3,28% (yoy) dan berada dalam
rentang sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah sebesar 4±1% (yoy). Inflasi Babel berada di
bawah inflasi nasional sebesar 3,35% (yoy), namun masih diatas inflasi Sumatera sebesar 3,05%
(yoy). Inflasi Pangkalpinang tahun 2015 sebesar 4,66% (yoy) dan inflasi Tanjungpandan sebesar
0,88% (yoy).

c. Perbankan
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Stabilitas sistem keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada akhir 2015 masih terjaga,
yang tercermin dari stabilnya indikator fungsi ntermediasi dan kualitas kredit yang cukup baik.
Namun demikian, perlambatan kredit dan meningkatnya NPL mendekati batas aman seiring
dengan perlambatan ekonomi perlu mendapat perhatian.
Aset perbankan tahun 2015 mengalami pertumbuhan walaupun akselerasinya melambat
dibandingkan tahun 2014. Jumlah bank yang eroperasi di Babel pada tahun 2015 sebanyak 28
bank yang terdiri dari 24 bank umum dan bank umum syariah serta 4 BPR/S.
Perkembangan Dana Pihak Ketiga
 DPK triwulan IV 2015 mencapai Rp14,23 triliun atau tumbuh 8,28% (yoy), lebih tinggi
dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 7,83% (yoy). Pertumbuhan terjadi
pada komponen tabungan sedangkan komponen giro dan deposito mengalami perlambatan.
 Giro tercatat meningkat terbatas sebesar Rp.1,64 triliun, atau tumbuh sebesar 1,44% (yoy)
dari 7,91% (yoy) pada triwulan lalu. Deposito tumbuh melambat sebesar 11,40% (yoy) atau
senilai Rp.4,78 triliun. Sedangkan tabungan meningkat sebesar Rp.7,81 triliun atau tumbuh
7,95% (yoy).
 Komposisi DPK : tabungan (54,88%), deposito (33,59%), giro (11,53%).
Perkembangan Kredit
 Kredit menurut lokasi proyek tercatat sebesar Rp14,26 triliun atau tumbuh 4,53% (yoy), lebih
rendah dari triwulan sebelumnya sebesar Rp14,48 triliun atau tumbuh 13,23% (yoy).
 Perlambatan ini terjadi pada kredit produktif dan kredit non-produktif seiring dengan
melambatnya perekonomian
 Perlambatan kredit produktif terjadi pada kredit modal kerja yang terkontraksi sebesar 3,46%
(yoy) dari 11,89% (yoy). Sementara untuk kredit investasi sedikit melambat 34,45% (yoy), dari
triwulan sebelumnya yang tumbuh 34,91%. kredit konsumsi tumbuh 6,32% (yoy), lebih rendah
dari triwulan sebelumnya sebesar 6,52% (yoy).
 Berdasarkan jenis penggunaan, kredit modal kerja 51,58%, kredit investasi 16,81% dan kredit
konsumsi 31,61%.

Perkembangan Kredit
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 Fungsi intermediasi perbankan pada triwulan laporan mengalami peningkatan, dimana Loan
to Deposit Ratio (LDR) kredit berdasarkan lokasi proyek mencapai 100,21%, lebih tinggi dari
triwulan sebelumnya yang mencapai 99,98%.
 Rasio Non-Performing Loan (NPL) gross perbankan Bangka Belitung tercatat meningkat dari
4,00% pada triwulan sebelumnya yang mencapai 2,82%.
 Kontribusi tertinggi NPL pada sektor listrik, gas dan air. Sementara sektor pertambangan yang
memiliki pangsa kredit terbesar memiliki NPL sebesar 3,01% meningkat dari triwulan
sebelumnya yang sebesar 2,24%
Perkembangan Kredit
 Rasio kredit UMKM terhadap total kredit sebesar 24,49%.
 Pada akhir triwulan IV 2015, penyaluran kredit UMKM mencapai Rp3,49 triliun atau meningkat
sebesar 0,86% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang mengalami penurunan sebesar 0,26%
(yoy).
 Penyaluran kredit UMKM terbesar pada sektor perdagangan besar dan eceran.
 Pangsa UMKM pada kredit mikro 21%, kredit kecil 40% dan menengah 39%.
3. Outlook Perekonomian Daerah Tahun 2016-2017
a. Prospek ekonomi Bangka Belitung 2016-2017
Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 diperkirakan meningkat, Pertumbuhan yang lebih tinggi didorong
stimulus fiskal terutama pembangunan proyek infrastruktur dan konsumsi yang diperkirakan masih
tetap kuat. Sementara itu, investasi diharapkan meningkat seiring dengan implementasi paket
kebijakan pemerintah yang mendorong investasi dan stabilitas makroekonomi yang semakin baik.
Perekonomian 2016 juga diperkirakan akan diwarnai oleh inflasi yang berada pada sasaran inflasi
2016 yaitu 4±1%. Sejalan dengan konsumsi RT, kegiatan perdagangan diperkirakan menguat dan
penjualan eceran membaik.

b. Peluang dan resiko perekonomian 2016
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c. Proyeksi inflasi 2016-2017

d. Faktor pendorong dan penahan inflasi

4. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)
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Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membentuk 8 TPID dengan rincian sebagai berikut:
1) TPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2) TPID Kota Pangkalpinang;
3) TPID Kabupaten Belitung (Kota Tanjungpandan);
4) TPID Kabupaten Bangka Tengah;
5) TPID Kabupaten Bangka;
6) TPID Kabupaten Belitung Timur;
7) TPID Kebupaten Bangka Selatan; dan
8) TPID Kabupaten Bangka Barat.
Berdasarkan Inmendagri Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan jasa di
Daerah, Tugas dan Kewajiban TPID Babel adalah sebagai berikut:
1. Menjaga dan meningkatkan produktivitas, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi hasil
pertanian khususnya bahan pangan pokok.
2. Mendorong pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung kelancaran produksi
dan distribusi hasil pertanian khususnya bahan pangan pokok.
3. Mendorong terciptanya struktur pasar dan tata niaga yang kompetitif dan efisien, khususnya untuk
komoditas yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.
4. Mengelola dampak dari penyesuaian harga barang dan jasa yang ditetapkan Pemerintah Pusat
dan Daerah antara lain harga bahan bakar minyak, tarif tenaga listrik, harga LPG, upah minimum,
bea balik nama kendaraan bermotor, cukai rokok, tarif tol, tarif pelabuhan, dan tarif angkutan.
5. Mendorong ketersediaan informasi terkait produksi, ketersediaan (stok) dan harga bahan pangan
pokok yang kredibel, terkini, dan mudah diakses oleh masyarakat.
6. Melakukan koordinasi yang intensif diantara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam satu
wilayah kerjasama dengan SKPD di wilayah lainnya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, kantor
perwakilan kementerian/lembaga negara lainnya di daerah, serta berbagai pihak terkait untuk
menjamin produksi, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi kebutuhan bahan pangan
pokok.

Tugas, fungsi dan mekanisme kerja anggota TPID Babel adalah sebagai berikut:
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INFRASTRUKTUR &
DISTRIBUSI
• Dinas Pekerjaan Umum
• Dinas Perhubungan
• Pelindo

PERENCANAAN &
KOORDINASI
• Bappeda
• Biro Perekonomian

REGULASI, MARKET
INTERVENTION,
MONITORING,
DISEMINASI & RISET
•
•
•
•
•
•
•
•

MEDIA
KOORDINASI
 Rapat Tim
Teknis
 High Level
Meeting

Bank Indonesia
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
UBB
• Dinas Tenaga Kerja
Bulog
• Dinas Koperasi & UMKM
Polda
• Dinas Komunikasi & Informasi
BPS
• Dinas Kesejahteraan Sosial
BP3MD
• Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintah
Kadin
Desa

PRODUKSI & PASOKAN
• Dinas Pertanian Perkebunan
dan Peternakan
• Badan Ketahanan Pangan
• Dinas Kelautan dan
Perikanan
• Pertamina
• Bakorluh
• BMKG

Berdasarkan kelompok pembentuk inflasi, inflasi Babel sangat dipengaruhi oleh pergerakan kelompok
volatile food. Sementara kelompok administered price mendorong tingkat inflasi pada tahun 2015 ke
level yang lebih rendah sejak mencapai puncaknya pada akhir tahun 2014. Komoditas penyumbang
inflasi Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Tantangan pengendalian inflasi Bangka Belitung adalah sebagai berikut:
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Permasalahan dan solusi pengendalian inflasi di Provinsi Babel adalah sebagai berikut:
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5. Rekomendasi Kebijakan Bank Indonesia Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Babel
Memberikan rekomendasi
1. Mendorong pengurangan ketergantungan pasokan pangan al. melalui program swasembada
pangan dengan pencetakan lahan sawah baru (ekstensifikasi);
2. Mendorong peningkatan produksi pangan (intensifikasi) melalui teknologi budidaya modern,
pengaturan pola tanam, penyediaan pupuk dan alsintan yang mencukupi, serta pembinaan dan
pelatihan kepada petani;
3. Mendorong terbentuknya stok pangan yang mencukupi, melalui pembangunan fasilitas
pergudangan dan cold storage serta pembentukan cadangan pangan daerah;
4. Mendorong program ketahanan pangan dan penganekaragaman konsumsi bahan pangan
masyarakat;
5. Mendorong perbaikan pola distribusi dengan; usulan agar Babel masuk dalam Program Tol Laut,
perbaikan infrastruktur, saran dan layanan bongkar muat pelabuhan, dan kerja sama dengan
stakeholder terkait;
6. Melakukan efisiensi tata niaga melalui tersedianya data untuk analisis kebijakan (data produksi,
surplus defisit komoditas), kerja sama antar daerah, ketersediaan informasi hasil produk
pertanian untuk mengurangi asymetric information, penghapusan aturan yang membebani
pelaku usaha, mengkaji pendirian terminal agribisnis dan TPI di sentra produksi;
7. Mendorong terbentuknya Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) yang dapat
digunakan oleh pengambil kebijakan, produsen, maupun konsumen;
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8. Melakukan program edukasi dan komunikasi kepada masyarakat untuk mengelola ekspektasi
inflasi masyarakat.
Upaya real dalam pengendalian inflasi
1. Pembentukan klaster cabai di Belitung dan rencana pembentukan klaster bawang merah di
Bangka Tengah;
2. Mendukung program ketahanan pangan melalui program percepatan penganekaragaman
konsumsi pangan (P2KP) dengan memanfaatkan pekarangan rumah antara lain P2KP di Bangka
Barat dan Pangkalpinang;
3. Pembuatan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis berupa pembuatan website dan bantuan
monitor TV;
4. Meningkatkan akses keuangan masyarakat melalui edukasi keuangan ke koperasi dan nelayan;
5. Talk show melalui media massa dan elektronik dengan mendorong masyarakat agar bijak dalam
konsumsi.
6. Rekomendasi/rencana aksi TPID Babel
-

Mendorong kerjasama antar daerah;

-

Pengembangan pusat informasi harga pangan strategis (PIHPS);

-

Penghapusan retribusi ikan di Tempat Pelelangan Ikan;

-

Melaksanakan operasi pasar pada momen tertentu seperti puasa dan lebaran.

7. Aksi kegiatan TPID Tahun 2015
Selama tahun 2015 terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan TPID yang berkontribusi positif
terhadap pengendalian inflasi daerah antara lain:
1. TPID Bangka Tengah melalui program penjualan daging sapi subsidi kepada rumah tangga miskin
(RTM) selama bulan Ramadhan. RTM hanya membayar Rp40 ribu per kg daging dan kegiatan ini
telah direalisasikan sebanyak 5.000 kg selama 2015.
2. Selain itu, pada momen tertentu seperti bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri TPID
Kabupaten/Kota melalui SKPD terkait melakukan melakukan operasi pasar dan sidak pasar.
3. Pelindo dan Bulog sebagai anggota TPID juga telah membantu masing-masing melalui layanan
prioritas bongkar muat pelabuhan untuk komoditas sembako dan penyaluran beras raskin secara
tepat waktu.
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4. Terkait program komunikasi sosialisasi kepada masyarakat, TPID Pangkalpinang telah secara aktif
mempublikasikan informasi harga kebutuhan masyarakat dan program edukasi masyarakat di
media massa.
8. Program Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia
1. Program pencetakan sawah baru dalam rangka mendukung program swasembada pangan yang
diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi.
2. Program ketahanan pangan melalui program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan
(P2KP) dengan memanfaatkan pekarangan rumah juga dapat berkontribusi dalam pengendalian
inflasi daerah. Bank Indonesia dalam hal ini juga ikut mendukung dan berperan melalui
pembentukan klaster cabai di Belitung dan dukungan pembiayaan P2KP pemanfaatan pekarangan
di Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Barat dan Kota Pangkalpinang senilai lebih dari Rp1 miliar.
9. Evaluasi pelaksanaan program TPID
1. Belum optimalnya kinerja TPID yang sudah terbentuk >> Peningkatan komitmen seluruh anggota
TPID; rapat koordinasi antar TPID; studi banding ke TPID yang sudah berhasil; dan capacity
buliding berkelanjutan.
2. Koordinasi antar TPID belum optimal dan bersifat sporadis. >> Rapat koordinasi antar TPID secara
periodik; kerja sama antar daerah a.l. daerah non-sampling inflasi penghasil pangan dengan kota
sampling inflasi yang mensuplai barang konsumsi rumah tangga; kerja sama dengan TPID Provinsi
lain maupun dengan lembaga lainnya (BUMD, Bulog, Pertamina, Pelindo)
3. Perencanaan belum fokus, terencana, sistematis dan terpadu >> Perencanaan pengendalian
inflasi disusun dengan time frame jangka pendek-menengah-panjang; diselaraskan untuk
mencapai sasaran inflasi jangka pendek-menengah yaitu 2015-2017 sebesar 4%±1% dan 2018
3,5% ±1%; meliputi aspek perbaikan produksi, distribusi, infrastruktur, kelembagaan,
pengembangan SDM dan program Sosialisasi /komunikasi (melalui Roadmap Pengendalian
Inflasi).
4. Program kerja SKPD sebagai anggota TPID belum link dan selaras pengendalian inflasi>>
Perencanaan program kerja SKPD perlu mengacu kepada perencanaan pengendalian inflasi
jangka pendek-menengah-panjang (butir 3 di atas).
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5. Belum ada mekanisme tindak lanjut/SOP bila ada lonjakan harga>>perlu earlywarning system bila
ada lonjakan harga komoditas penting serta mekanisme tindak lanjutnya
6. Pemantauan harga masih terbatas dan belum semua Kota/Kabupaten melakukan nya, selain itu
jumlah komoditas yang disurvey masih terbatas. >> Komoditas yang disurvey diperluas dan
diupload ke website PIHPS Provinsi Babel (nantinya). Informasi harga ini digunakan sebagai bahan
monitor pencapaian inflasi periode berjalan serta untuk diseminasi kepada masyarakat
7. TPID non-kota sampel penghitungan BPS mengalami kesulitan dalam memantau pencapaian
inflasi karena tidak tersedianya data inflasi daerah. >> TPID non-sampling inflasi dapat melakukan
pemantauan harga komoditas utama di pasar-pasar dan hasilnya dijadikan proxy pencapaian
inflasi.
10. Fokus program TPID Babel Tahun 2016

11. Strategi TPID Babel dalam mengantisipasi kenaikan harga akibat kenaikan permintaan dan
kebijakan pemerintah
a. Melaksanakan operasi pasar;
b. Penyaluran bahan pokok bersubsidi;
c. Pengendalian dampak lanjutan kenaikan BBM
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B. OTORITAS JASA KEUANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
1. Realisasi dan perkembangan KUR di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Aset perbankan di Bangka Belitung pada Desember 2015 meningkat sebesar Rp1,17 Triliun (8,56%)
menjadi Rp14,8 Triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan aset tersebut didukung oleh
peningkatan kredit sebesar Rp672,5 miliar (7,39%) dan peningkatan DPK sebesar Rp1,7 Triliun
(12,49%).
2. Perkembangan kinerja KUR di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Secara umum kinerja baki debet KUR menurun 11,92% dari tahun 2014 ke tahun 2015 yaitu dan baki
debet turun Rp22,7 miliar. Secara umum NPL KUR membaik kecuali untuk Bank Mandiri dan Bank
Sumsel Babel yang mengalami perbaikan rasio NPL.
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3. Kendala yang dihadapi
Faktor-faktor yang menjadi kendala bagi para calon debitur KUR dalam mengakses program KUR
antara lain sebagai berikut:
1. Sulitnya para pengusaha UMKM untuk memenuhi persyaratan kredit dari bank (misal : Laporan
Keuangan, TDP, NPWP, SIUP).
2. Belum tersosialisasikannya tata cara pembuatan NPWP kepada pengusaha UMKM di daerah.
3. Waktu penyaluran KUR 2015 yang sangat singkat (Akhir Agustus-Desember 2015).
4. Belum meratanya informasi mengenai keberadaan KUR kepada para pelaku UMKM terutama
pengusaha di Daerah.
5. Anggapan yang salah mengenai KUR sebagai program kredit usaha yang dananya tidak perlu
dikembalikan. Hal ini mengakibatkan NPL KUR menjadi tinggi
4. Peningkatan akses pendanaan bagi peserta KUR
Langkah-langkah yang ditempuh oleh OJK dalam membantu meningkatkan akses pendanaan bagi
peserta KUR adalah sebagai berikut:
1. OJK KR 7 Sumbagsel telah merekomendasikan Bank Sumsel Babel untuk menjadi bank penyalur
KUR tahun 2016. Diharapkan dengan BSB menjadi penyalur KUR dapat meningkatkan potensi bagi
UMKM di wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
2. Pembentukan Program Jangkau, Sinergi, dan Guideline (JARING) yang merupakan inisiatif OJK dan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertujuan meningkatkan pembiayaan di sektor
Kelautan dan Perikanan agar terus bertumbuh serta mendorong perluasan akses masyarakat
terhadap Sektor Jasa Keuangan yang bisa juga menjadi sasaran program KUR untuk usaha
kemaritiman.
3. Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk meningkatkan akses
masyarakat terhadap produk lembaga jasa keuangan.
4. Pembentukan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) untuk mensinergikan industri jasa
keuangan dalam mendorong inklusi keuangan
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5. Pengawasan dan pengaturan
OJK melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap pelaksanaan Program KUR dengan melakukan
beberapa hal yaitu:
a. Dalam melakukan pemeriksaan bank di wilayah KR 7, dilakukan sampel terhadap debitur
dengan skema KUR untuk memastikan kesesuaian pemenuhan persyaratan penerima KUR
dan juga ketepatan penilaian kualitas kredit KUR;
b. Pemantauan berkala terhadap penyaluran KUR di wilayah kerja OJK;
c. Mengkaji dan merekomendasikan bank yang layak sebagai penyalur KUR.
6. Perlindungan Konsumen
Terkait dengan perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK juga menerima pengaduan dari
konsumen peserta KUR yang merasa dirugikan sebagai berikut:
a. Jumlah pengaduan konsumen KR 7 – 2014 s.d 2016 (posisi Februari)

b. Pengaduan konsumen per industri jasa keuangan
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II. SARAN DAN MASUKAN
Dalam Kunjungan Kerja yang dilakukan terdapat beberapa saran dan masukan yang berasal dari para mitra
kerja Komisi XI DPR RI yaitu sebagai berikut:
1. Terkait program KUR, OJK Provinsi Kepuluaan Bangka Belitung memberikan beberapa masukan
sebagai berikut:
a. Skema KUR yang diberikan agar lebih flexible sesuai bisnis yang akan dibiayai, seperti tahapan
installmen kredit tanaman keras atau tanaman hortikultura yang memiliki karakteristik yang khusus.
b. Jangka waktu KUR diperpanjang terutama untuk calon debitur kredit investasi.
c. Mengoptimalkan Tim Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat Provinsi Sumatera Selatan
yang telah dibentuk melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 84/KPTS/IV/2016 tanggal
21 Januari 2016.
d. Bank penyalur KUR agar dapat melaporkan pencapaian KUR secara bulanan kepada OJK untuk
pemantauan yang lebih efektif.
e. Usulan dari Perbarindo agar BPR diberikan kesempatan sebagai penyalur KUR.
2. Dari kalangan akademisi, Rektor Universitas Bangka Belitung menyampaikan masukan terkait
peningkatan pembangunan daerah yakni agar strategi pembangunan daerah yang menurun dapat
diantisipasi dengan melaksanakan strategi pembangunan ekonomi pasca timah dan memanfaatkan
potensi karet yang ada serta mulai berfokus pada natural resources dan bukan pada human resources.
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3. TPID Kabupaten Bangka Tengah menyampaikan harapan agar Komisi XI DPR RI dapat turut serta
mendorong pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur di Provinsi Bangka Belitung diantaranya
pembangunan pelabuhan tanjung berikat dan pelabuhan sungai telang.
4. SKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan masalah penyerapan anggaran yang
disebabkan adanya aturan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 298 ayat (5) huruf d. Aturan Undang-Undang
dimaksud menyebabkan adanya anggaran yang seharusnya digelontorkan kepada masyarakat harus
dikembalikan dan tidak dapat disalurkan kepada Gabungan Kelompok Tani yang tidak berbadan hukum.
5. SKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menyampaikan harapan agar CSR perbankan dapat
lebih difokuskan kepada kabupetan/kota yang memiliki potensi komoditas penyebab inflasi.

III. TINDAK LANJUT HASIL KUNJUNGAN KERJA
Berdasarkan informasi dan permasalahan yang diperoleh oleh Tim Kunjungan Kerja Spesifik pada saat
melaksanakan kunjungan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tim Kunjungan Kerja menyampaikan
beberapa rekomendasi untuk ditindak lanjuti sebagai berikut:
a. Komisi XI DPR RI meminta kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk terus
meningkatkan kreativitas-kreativitas baru untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi baru.
b. Komisi XI DPR RI meminta agar Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendirikan
Balai Latihan Kerja sebagai sarana pelatihan untuk meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia
dan meningkatkan lapangan kerja.
c. Komisi XI DPR RI meminta Bank Indonesia untuk memperhatikan sektor ekonomi baru guna
menciptakan lapangan kerja baru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
d. Komisi XI DPR RI meminta kepada perbankan untuk dapat memanfaatkan program CSR untuk
membangun ekonomi kreatif dengan menciptakan sektor ekonomi baru yang meningkatkan
lapangan kerja agar tidak terfokus pada timah.
e. Terkait kendala dan permasalahan yang telah disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komisi XI DPR RI akan segera melakukan pembahasan
lanjutan dalam rapat-rapat Komisi XI DPR RI dengan kementerian terkait/pemerintah agar kendala
dan permasalahan yang terjadi dapat segera diselesaikan.

IV. PENUTUP
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Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami
mengharapkan berbagai data dan informasi yang diperoleh didalam laporan ini dapat menjadi bahan
pertimbangan serta ditindaklanjuti dalam Rapat-rapat Komisi XI DPR RI.

Jakarta, Maret 2016
TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI XI DPR RI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Ketua,
ttd
Ir. H. SOEPRIYATNO
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