PRESS RELEASE

Gandeng Jamkrindo Bank Kalsel Berkomitmen Dukung Program
Pemulihan Ekonomi Nasional

Banjarmasin, 18 September 2020 - Perlambatan ekonomi yang disebabkan pandemi Covid-19,
tidak menghalangi laju Bank Kalsel untuk terus menghadirkan layanan terbaik. Terkini, Bank Kalsel
menggandeng Jamkrindo untuk turut serta mendukung program pemerintah dalam rangka
penanganan pandemi Covid-19. Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk kerjasama Penjaminan
Pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Dengan adanya kerjasama tersebut, Jamkrindo akan menjadi penjamin kredit modal kerja yang
disalurkan Bank Kalsel dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Adapun seremonial penandatanganan perjanjian kerjasama, dilakukan secara virtual yang dihadiri
oleh Direktur Utama Bank Kalsel, Agus Syabarrudin dan juga Direktur Utama Jamkrindo, Randi Anto
pada Selasa, 15 September 2020.
Direktur Utama Bank Kalsel, Agus Syabarrudin, menyampaikan kerjasama tersebut dilakukan untuk
mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19, khususnya di Provinsi
Kalimantan Selatan. “Kerjasama antara Bank Kalsel dan Jamkrindo bertujuan untuk melindungi,
mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha, khususnya para
pelaku UMKM. Bank Kalsel akan selalu berupaya untuk menjadi lokomotif pembangunan di
Kalimantan Selatan, sehingga penting untuk menjadi mitra pengusaha dan pemerintah khususnya
terkait dengan kredit yang diarahkan langsung kepada para pelaku usaha”, tuturnya.
Atas hal tersebut, Bank Kalsel berkomitmen untuk mendukung penuh Program Pemulihan Ekonomi
Nasional dan terbuka dengan berbagai stimulus ekonomi lain yang disiapkan Pemerintah Pusat
maupun daerah.
“Kami siap menjadi salah satu mitra utama Pemerintah Pusat khususnya Komite Penanganan Covid19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi
yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19, sehingga pemulihan ekonomi tentu harus dilakukan
bersama-sama,” terang Agus.
Di sisi lain, Direktur Utama Jamkrindo, Randi Anto mengatakan bahwa dengan adanya kerjasama
dengan Bank Kalsel, harapannya akan semakin banyak UMKM di Kalimantan Selatan yang
merasakan manfaat dari program PEN. “Harapannya, dengan bertambahnya Bank yang
bekerjasama dengan Jamkrindo, maka akan semakin banyak UMKM yang merasakan manfaat dari

program PEN, mengingat sulitnya masa pandemi ini. Jamkrindo akan senantiasa mengedepankan
kepuasan mitra kerja dan memberikan layanan penjaminan yang prudent, profesional dan
kompeten”, urainya.
Skema penjaminan KMK UMKM telah diatur melalui PMK 71/2020 dimana dalam pelaksanaannya,
pemerintah menugaskan Jamkrindo dan Askrindo untuk melaksanakan penjaminan program PEN,
dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, serta kesinambungan fiskal.
Terdapat kriteria penerima jaminan dari perbankan, yaitu harus memiliki reputasi yang baik,
kategori bank sehat dengan peringkat komposit satu atau peringkat komposit dua berdasarkan
penilaian tingkat kesehatan OJK, serta sanggup menyediakan sistem informasi yang memadai
dalam melaksanakan program penjaminan pemerintah.
Harapannya, dengan adanya kerjasama ini dapat meningkatkan perekonomian pada sektor mikro
dan dapat mewujudkan pemulihan kondisi ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan.
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