Press Release

UOB Indonesia Dukung UKM Melalui
Pembiayaan Prasarana Pemasaran Komoditas
Surabaya – 12 Desember 2011, PT Bank UOB Indonesia (“UOBI”) memberikan pembiayaan senilai IDR
40 Miliar kepada PT Selaras Makmur Bersama untuk pembangunan sistem pasar baru bagi petani di
Jawa Timur, yang merupakan jaringan dari Pasar Komoditi Nasional Indonesia (“Paskomnas”).
Pertanian merupakan pilar kunci bagi perekonomian di Indonesia dengan perkiraan kontribusi sebesar
10% terhadap Gross Domestic Product (GDP) di Indonesia. Untuk mengembangkan industri pertanian
tersebut, UOBI memberikan pembiayaan untuk pembangunan Pasar Induk Osowilangun. Pembangunan
tersebut akan memudahkan petani dalam menjual hasil komoditas mereka dengan sistem lelang yang
transparan dan efisien.
Dalam sambutannya, Bp. Iwan Satawinata selaku Wakil President Direktur UOBI, menegaskan ”Peran
serta UOBI dalam pembiayaan prasarana komoditas ini merupakan partisipasi UOBI dalam proses
revitalisasi pasar tradisional. Masyarakat tani & pedesaan yang selama ini menjadi pemasok pasar
tradisional akan terbantu dengan adanya prasana pemasaran melalui jaringan Pasar Induk Paskomnas,
karena sarana yang mereka butuhkan telah tersedia dan tidak memerlukan investasi yang tinggi. Para
petani dapat menjual hasil tani mereka di tempat yang legal dan tertata, sehingga dapat meningkatkan
kesejahteraan mereka”.
Peresmian ini juga dihadiri oleh Bp. Hartono Wignjopranoto yang merupakan penggagas Paskomnas, Bp.
Slamet Riyadi selaku Direktur PT Asuransi Jasaraharja Putera dan Bp. Ajeep Rasidi – Direktur Credit
Approval & Specialist Assets Management UOBI.
Sementara itu, menurut Bpk. Hartono Wignjopranoto yang merupakan penggagas Paskomas “Masalah
yang saat ini sering terjadi dan belum dapat teratasi dalam proses pembangunan ekonomi berbasis
pertanian itu adalah sering terjadinya harga “anjlog” pada saat panen raya, dan harga melambung tinggi
di saat “paceklik”; karena sistem pemasaran yang belum mendukung. Salah satu solusi untuk mengatasi
masalah tersebut adalah dengan membenahi sistem pemasaran melalui pengembangan institusi pasar
induk, pasar penunjang, jaringan informasi dan melakukan revitalisasi pasar tradisional”.
Direktur PT Asuransi Jasaraharja Putera, Slamet Riyadi menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik
sinergi yang telah dipupuk bersama UOB Indonesia , “ kami mendukung penuh dan komit untuk total
memberikan perlindungan kepada kepentingan UOB Indonesia, diantaranya melalui perlindungan
Asuransi Kebakaran Pasar Orsowilangun ini.” Disamping memberikan perlindungan terhadap fisik
Bangunan berupa asuransi Kebakaran PT Jasaraharja Putera juga memberikan perlindungan asuransi
kecelakaan diri untuk para pedagang , dengan demikian para pedagang dapat melakukan usaha dengan
penuh rasa aman.

Sinergi antara UOBI, Paskomnas dan Asuransi Jasaraharja Putra ini dapat membantu pembenahan dan
penyelenggaraan pasar induk, pasar penunjang, jaringan informasi dan revitalisasi pasar tradisional,
sehingga dapat berjalan dengan cepat dan tepat sasaran. Dengan sinergi ini, para petani diharapkan
dapat meningkatkan posisi tawarnya dan mampu meningkatkan mutu dari hasil tani mereka, sehingga
pasar tradisonal dapat kembali dilirik oleh konsumen, seiring dengan itu kesejahteraan petani dan
masyarakat di daerah kabupaten/kotamadya akan meningkat.

Mengenai PT Bank UOB Indonesia
Didirikan di Jakarta pada tahun 1956, PT Bank UOB Indonesia merupakan salah satu bank terkemuka di
Indonesia dengan jaringan layanan sebanyak 213 kantor dan 132 ATM yang tersebar di 30 kota pada 18
provinsi diseluruh Indonesia.
Efektif pada tanggal 19 Mei 2011, Bank resmi mengganti namanya dari PT Bank UOB Buana menjadi
PT Bank UOB Indonesia.
UOB Indonesia telah dikenal sebagai salah satu Bank yang berfokus pada usaha kecil dan menengah,
serta memiliki kekuatan pada jumlah nasabah ritel. Saat ini, UOB Indonesia juga mengembangkan bisnis
corporate banking dan menawarkan rangkaian produk dan layanan treasury kepada para nasabahnya.

Kinerja UOB Indonesia telah mendapat pengakuan dan beragam penghargaan dari pihak-pihak
independen. Selama tahun 2011, beberapa penghargaan yang didapat antara lain predikat Sangat Bagus
atas kinerja keuangan tahun 2010 dan Platinum Award atas Kinerja Keuangan Sangat Bagus selama 10
tahun berturut-turut yaitu tahun 2001-2010 keduanya dari Majalah Infobank, penghargaan ABFI Banking
Award Best Performance Banking 2011 Kategori Swasta Menengah dari Kelompok Tempo Media dan
ABFI Institute Perbanas serta pemenang ketiga Annual Report Award untuk kategori Private Keuangan
Non Listing, terakhir pada tahun 2011, UOB Indonesia mendapatkan rating ‘AAA’ (idn) dari lembaga
rating internasional Fitch Rating Indonesia untuk prospek stabil dan kinerja kami.
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