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Pada forward guidance Maret 2016, Dewan Gubernur Federal Reserve (the Fed)
memperkirakan policy rate di level 0,75%–1% pada akhir 2016 dan 1,75%–2% pada akhir 2017,
50 bps lebih rendah dari perkiraan sebelumnya (Desember 2015).
Pelaku pasar masih memprediksi jalur kenaikan suku bunga yang lebih lunak dari perkiraan
the Fed. Fed funds futures menunjukkan policy rate berada di sekitar 0,5% pada akhir tahun
2016.
Neraca perdagangan mengalami surplus US$ 497 juta pada bulan Maret 2016. Dengan
demikian, secara kumulatif terjadi surplus perdagangan sebanyak US$ 1,64 miliar selama
kuartal I 2016.
Inflasi y/y sedikit meningkat ke 4,45% y/y (+0.19% m/m) pada Maret 2016. Inflasi inti
mencapai 3,5% y/y (+0,21% m/m), yang terendah sejak indikator ini muncul pada Januari
2003.
Bank Indonesia kembali melonggarkan kebijakan moneternya dengan memangkas BI rate
sebesar 25 bps menjadi 6,75%.
Membaiknya Kondisi Domestik, Peningkatan Cadangan Devisa, Return yang menarik di Pasar
Finansial, Dovish-nya The Fed serta spekulasi atas penguatan harga Minyak Mendorong
Penguatan Rupiah.
Pasar Saham Masih dalam Trend Bullish meskipun saat ini berada dalam periode konsolidasi
Yield SUN berbagai Tenor Terus Menguat, Permintaan dari IKNB (Institusi Keuangan Non Bank)
menjadi salah satu pendorong
BI berencana akan mengganti suku bunga acuan BI rate saat ini dengan suku bunga acuan
yang didasarkan pada bunga Reverse Repurchase Agreement (Repo) 7 hari efektif per 19
Agustus 2016.
Data yang dirilis oleh OJK menunjukkan hingga periode Februari 2016 tumbuh sebesar 8,24%
yoy, atau turun 134 bps dibandingkan pertumbuhan kredit di bulan sebelumnya.
Salah satu permasalahan utama monetisasi gas untuk pasar domestik adalah keterbatasan
infrastruktur gas sehingga menyebabkan ketidakpastian pasokan dan harga gas bagi
konsumen.
Indonesia membutuhkan tambahan investasi tidak kurang dari USD 24.8 bn untuk
infrastruktur gas hingga tahun 2030 yang mencakup fasilitas pipeline, liquefaction,
regasification, gas fueling dan city gas
Risiko industri perbankan Indonesia masih dalam kondisi normal. Berdasarkan update data
perbankan bulan Februari 2016, dan data pasar bulan Maret 2016, angka BSI pada bulan
Maret 2016 mengalami penurunan sebesar 7 bps bila dibandingkan dengan angka BSI pada
bulan Februari 2016, yaitu dari 99.61 menjadi 99.54
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Ekonomi Makro

Fed Rate dan Divergensi Kebijakan Moneter Global
Seto Wardono
 Pada forward guidance Maret 2016, Dewan Gubernur Federal Reserve (the Fed) memperkirakan
policy rate di level 0,75%–1% pada akhir 2016 dan 1,75%–2% pada akhir 2017, 50 bps lebih rendah
dari perkiraan sebelumnya (Desember 2015).
 Pelaku pasar masih memprediksi jalur kenaikan suku bunga yang lebih lunak dari perkiraan the
Fed. Fed funds futures menunjukkan policy rate berada di sekitar 0,5% pada akhir tahun 2016.
Anggota Dewan Gubernur Federal Reserve (the Fed) yang tergabung ke dalam Federal Open
Market Committee (FOMC) pada pertemuan tanggal 15–16 Maret 2016 memutuskan untuk
mempertahankan Fed rate di kisaran 0,25%–0,5%. Stance kebijakan moneter masih akomodatif,
sehingga dinilai masih dapat mendukung berlanjutnya perbaikan pasar tenaga kerja dan kembalinya
inflasi ke targetnya di 2%. Menurut bank sentral Amerika Serikat (AS) ini, Fed rate akan tetap berada
di bawah level jangka panjangnya dalam beberapa waktu ke depan. Kenaikan suku bunga akan terjadi
secara gradual, tergantung pada prospek perekonomian yang didukung oleh data. Menurut perkiraan
terbaru anggota FOMC, Fed rate akan berada di level 0,75%–1% pada akhir tahun 2016 dan 1,75%–
2% pada akhir tahun 2017. Angka ini 50 basis poin (bps) lebih rendah dibanding proyeksi sebelumnya.
Keputusan the Fed pada Maret lalu dilatarbelakangi oleh inflasi AS yang diperkirakan akan tetap
rendah dalam jangka pendek, meskipun terjadi penguatan di pasar perumahan dan pasar tenaga kerja.
Anggota FOMC memproyeksikan inflasi indeks harga belanja konsumsi personal (personal
consumption expenditure atau PCE) AS sebesar 1,2% pada tahun ini, turun dari perkiraan mereka
sebelumnya yang sebesar 1,6%. Pada tahun 2017, inflasi PCE diperkirakan mencapai 1,9%, sebelum
kembali meningkat ke posisi 2% pada tahun 2018, sama dengan targetnya. Sementara, prediksi tingkat
pengangguran AS tahun ini dipertahankan di level 4,7%. Akan tetapi, proyeksi tingkat pengangguran
tahun 2017 dan 2018 diturunkan dari 4,7% menjadi 4,6% dan 4,5%. Dengan perkembangan ini, produk
domestik bruto (PDB) AS diperkirakan tumbuh 2,2% pada tahun 2016 dan 2,1% pada tahun 2017, lebih
rendah dari prediksi sebelumnya yang berada di angka 2,4% dan 2,2%. Pada tahun 2018, ekonomi AS
diproyeksikan tumbuh 2% atau sama dengan level jangka panjangnya.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi AS
3,0
Median, %
Proyeksi Desember 2015
2,5

Proyeksi Maret 2016

2,4
2,2

2,2

2,1

2,0

2,0 2,0

2,0 2,0

Proyeksi Tingkat Pengangguran AS

Proyeksi Inflasi PCE AS

7

3,0

Median, %

Proyeksi Desember 2015
Proyeksi Maret 2016

6
5

4,7 4,7

4,7 4,6

4,7 4,5

1,5

0
2018

Jangka
Panjang

2018

Jangka
Panjang

1,2

0,5

1

2017

2,0 2,0

1,0

2

2016

2,0 2,0

1,6

3

0,0

1,9 1,9

2,0

4

0,5

Proyeksi Desember 2015
Proyeksi Maret 2016

2,5

4,9 4,8

1,5
1,0

Median, %

0,0
2016

2017

2018

Jangka
Panjang

2016

2017

Sumber: Fed
Gambar 1. Perkembangan Proyeksi Berbagai Indikator Ekonomi AS oleh Anggota FOMC
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Selain kondisi perekonomian domestik, the Fed juga mempertimbangkan berbagai risiko yang
bersumber dari perkembangan ekonomi dan pasar keuangan global. Risalah pertemuan (minutes)
FOMC pada 15–16 Maret lalu menunjukkan pandangan internal the Fed bahwa prospek ekonomi
global menjadi downside risk yang penting bagi perekonomian AS. Beberapa partisipan di pertemuan
itu menilai bahwa faktor-faktor utama di luar AS yang menyebabkan pemburukan kondisi keuangan
global pada awal tahun 2016 belum sepenuhnya teratasi, sehingga masih menjadi downside risk bagi
ekonomi AS. Selain itu, pelemahan tekanan inflasi global yang persisten dapat menjadi faktor risiko
bagi prospek inflasi AS.
Perkembangan Proyeksi Titik Tengah Fed Rate
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Gambar 2. Perkembangan Proyeksi Fed Rate
Proyeksi Fed rate yang dibuat para anggota FOMC pada bulan Maret lalu mengindikasikan
kenaikan suku bunga acuan AS itu sebesar 50 bps pada tahun 2016 dan 100 bps pada tahun 2017.
Meski angka proyeksi itu telah diturunkan 50 bps dari angka sebelumnya (proyeksi Desember 2015),
namun angka akhirnya ternyata masih melebihi ekspektasi pasar. Berdasarkan pergerakan Fed funds
futures pada 15 April 2016, terdapat 49% kemungkinan bahwa Fed rate akan bertahan di posisi saat
ini di kisaran 0,25%–0,5% (Gambar 2 di sisi kanan). Terdapat 38% kemungkinan bahwa Fed rate akan
naik 25 bps menjelang akhir tahun ini. Persepsi pelaku pasar yang cenderung sangat dovish ini
dilatarbelakangi oleh perkembangan beberapa indikator ekonomi terkini yang kurang mendukung
peningkatan suku bunga di masa mendatang.
Perkembangan indikator yang kurang mendukung pergerakan Fed rate yang lebih hawkish
adalah kombinasi pelemahan ekonomi global, penguatan dolar AS, dan penurunan harga komoditas
yang telah mendorong penurunan ekspor AS sejak tahun 2015. Pada Februari 2016, ekspor barang AS
tercatat turun 5,97% y/y. Di sisi lain, impor turun pada tingkatan yang lebih rendah sehingga
berimplikasi pada pelebaran defisit neraca perdagangan. Pada periode Januari–Februari 2016, AS
mengalami defisit perdagangan sebesar US$ 126,04 miliar, lebih tinggi dari defisit US$ 117,07 miliar
pada periode yang sama di tahun 2015. Penurunan ekspor menjadi salah satu faktor yang mendorong
terjadinya perlambatan pertumbuhan y/y ekonomi AS secara konsisten sejak kuartal II 2015. Pada
tahun ini, menurut para ekonom pasar yang disurvei Consensus Economics, ekonomi AS diperkirakan
tumbuh 2%, lebih rendah dari perkiraan the Fed yang sebesar 2,2%. Pelemahan prospek pertumbuhan
ekonomi AS mengurangi urgensi the Fed untuk meningkatkan suku bunga. Meski cenderung
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meningkat selama beberapa bulan terakhir, inflasi PCE AS pada Februari 2016 tercatat hanya sebesar
1%, masih di bawah targetnya yang sebesar 2%.
Selain terdeviasi dari ekspektasi pasar, kebijakan moneter AS juga terdeviasi dari kebijakan bank
sentral utama lainnya, terutama Bank Sentral Eropa (ECB) dan Bank of Japan (BOJ). ECB pada Maret
lalu memangkas bunga acuannya dan meningkatkan nilai pembelian asetnya untuk melawan deflasi.
Pada saat bersamaan, BOJ memutuskan untuk mempertahankan program pembelian asetnya namun
menjanjikan stimulus moneter tambahan, jika dibutuhkan, untuk membawa inflasi ke targetnya. Dua
bank sentral ini juga telah menjalankan kebijakan suku bunga negatif untuk memompa likuiditas di
pasar keuangan. Sementara, beberapa bank sentral dari negara berkembang melonggarkan kebijakan
moneternya di tengah minimnya tekanan inflasi.
ECB pada 10 Maret 2016 memutuskan untuk memangkas bunga acuan utama (main refinancing
operations rate) dan bunga marginal lending facility sebesar 5 bps menjadi 0% dan 0,25%. Pada saat
yang sama, bunga deposit facility diturunkan 10 bps menjadi -0,4%. Selain menurunkan suku bunga,
ECB juga meningkatkan nilai pembelian asetnya dari 60 miliar euro menjadi 80 miliar euro per bulan.
Program pembelian aset itu kini juga mencakup obligasi korporasi non-bank berdenominasi euro yang
memiliki peringkat layak investasi (investment grade). ECB menargetkan inflasi sedikit di bawah 2%
dalam jangka menengah. Akan tetapi, inflasi y/y terus berada di bawah 0,5% sejak Juli 2014. Pada
Februari 2016, bahkan sempat terjadi deflasi sebesar 0,2%. ECB sendiri memperkirakan bahwa inflasi
akan mencapai 0,1% pada 2016, sebelum meningkat ke 1,3% pada 2017 dan 1,8% pada 2018.
Program pembelian aset finansial juga masih diimplementasikan oleh BOJ dengan besaran yang
lebih tinggi untuk salah satu aset. BOJ pada 15 Maret 2016 mempertahankan pembelian obligasi
pemerintah, Japan real estate investment trusts, commercial paper, dan obligasi korporasi masingmasing dengan target peningkatan nilai outstanding tahunan sebesar 80 triliun, 90 miliar, 2,2 triliun,
dan 3,2 triliun yen. Sedangkan, target kenaikan nilai outstanding dari exchange-traded funds yang
dibeli BOJ dinaikkan dari 3 triliun yen menjadi 3,3 triliun yen per tahun. Selain itu, BOJ juga
mempertahankan suku bunga -0,1% untuk giro tertentu yang disimpan lembaga keuangan di bank
sentral Jepang itu. Kebijakan ini ditempuh untuk membawa inflasi menuju targetnya di level 2%.
Di tengah prospek kenaikan Fed rate, bank sentral China, India, dan Indonesia melonggarkan
kebijakan moneternya sebagai respons atas tekanan inflasi yang minim. The People’s Bank of China
(PBOC) pada akhir Februari 2016 menurunkan rasio giro wajib minimum (GWM) sebesar 50 bps
menjadi 17%. Menurut PBOC, kebijakan ini ditujukan untuk memastikan kecukupan pasokan likuiditas
di sistem keuangan China. Sementara, the Reserve Bank of India (RBI) pada 5 April 2016 menurunkan
policy rate utamanya sebesar 25 bps menjadi 6,5%. RBI menyatakan bahwa kebijakan moneter tetap
akomodatif dan membuka ruang untuk pelonggaran kebijakan lanjutan setelah memperhatikan
prospek inflasi dan realisasi transmisi kebijakan moneter pasca penurunan suku bunga saat itu. Sama
seperti RBI, Bank Indonesia pada Maret lalu juga memangkas policy rate-nya sebesar 25 bps menjadi
6,75%. Kebijakan ini menyusul penurunan bunga acuan sebesar 50 bps di dua bulan pertama tahun ini
serta penurunan rasio GWM primer dalam rupiah sebesar 50 bps pada Desember 2015 dan 100 bps
pada Maret 2016.
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Perkembangan Neraca Perdagangan, Inflasi, dan Kebijakan Moneter
Seto Wardono
 Neraca perdagangan mengalami surplus US$ 497 juta pada bulan Maret 2016. Dengan demikian,
secara kumulatif terjadi surplus perdagangan sebanyak US$ 1,64 miliar selama kuartal I 2016.
 Inflasi y/y sedikit meningkat ke 4,45% y/y (+0.19% m/m) pada Maret 2016. Inflasi inti mencapai
3,5% y/y (+0,21% m/m), yang terendah sejak indikator ini muncul pada Januari 2003.
 Bank Indonesia kembali melonggarkan kebijakan moneternya dengan memangkas BI rate sebesar
25 bps menjadi 6,75%.
Surplus neraca perdagangan kembali muncul pada Maret 2016, meski tercatat lebih rendah
dibandingkan pada bulan sebelumnya. Surplus perdagangan pada bulan itu mencapai US$ 497 juta,
turun dari US$ 1,14 miliar pada Februari 2016. Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia
secara kumulatif mengalami surplus sebesar US$ 1,64 miliar pada kuartal I 2016, turun dari US$ 2,31
miliar pada periode yang sama di tahun 2015. Pada periode serupa, surplus neraca perdagangan nonmigas tercatat turun dari US$ 2,71 miliar menjadi US$ 2,06 miliar, sedangkan defisit neraca migas naik
dari US$ 401,4 juta menjadi US$ 423,9 juta.
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Gambar 3. Ekspor, Impor, dan Neraca Perdagangan
Surplus perdagangan turun pada Maret 2016 akibat pertumbuhan ekspor yang lebih rendah
dibandingkan pertumbuhan impor. Nilai ekspor naik 4,25% m/m (-14% y/y) di bulan itu, terutama
didorong oleh perbaikan di sisi volume. Volume ekspor tercatat meningkat 11,14% m/m meski di sisi
lain terjadi penurunan rata-rata harga barang ekspor sebesar 6,2%. Dekomposisi nilai ekspor nonmigas menurut kelompok barang menunjukkan pergerakan yang beragam. Ekspor di kelompok bahan
bakar mineral, kendaraan dan bagiannya, serta berbagai produk kimia mampu tumbuh hingga dua
digit secara m/m. Sebaliknya, ekspor di segmen perhiasan/permata, benda-benda dari besi dan baja,
serta timah malah turun dua digit. Sedangkan, pengelompokan ekspor non-migas menurut negara
tujuan menunjukkan penurunan ekspor Indonesia ke beberapa tujuan utama seperti Singapura,
Jepang, dan Australia pada bulan Maret lalu.
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Lonjakan di sisi volume juga menjadi pendorong peningkatan impor pada Maret 2016. Nilai
impor tumbuh 11,01% m/m (-10,41% y/y) di bulan itu, sejalan dengan peningkatan volumenya sebesar
11,12%. Akan tetapi, sama seperti ekspor, rata-rata harga barang impor mengalami penurunan, yaitu
sebesar 0,1% m/m. Jika dilihat menurut kelompok penggunaan barang, lonjakan impor pada Maret
lalu ternyata disebabkan oleh peningkatan impor bahan baku. Impor bahan baku di bulan itu naik
16,9% m/m, sedangkan impor barang konsumsi dan barang modal malah turun 2,77% dan 5,51%.
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Gambar 4. Impor Barang Konsumsi dan Barang Modal serta Perkembangan Indikator Konsumsi
Data impor terbaru menunjukkan perbaikan konsumsi yang signifikan sehingga bisa menjadi
salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi. Jika dirupiahkan dan dilihat secara kuartalan, impor
barang konsumsi tercatat naik sangat tinggi pada kuartal I 2016, yaitu sebesar 30,89% y/y. Ini adalah
pertumbuhan tertinggi selama lebih dari empat tahun. Kinerja impor barang konsumsi ini konsisten
dengan indikator konsumsi lainnya seperti penjualan otomotif dan eceran yang terus pulih di awal
tahun 2016.
Sebaliknya, data impor terbaru belum menunjukkan penguatan investasi pada kuartal I 2016.
Dalam rupiah, impor barang modal di kuartal tersebut mengalami penurunan 13,53% y/y, yang
terburuk sejak kuartal III 2013. Kondisi ini terjadi di tengah pertumbuhan konsumsi semen yang relatif
stabil dalam beberapa bulan terakhir. Meski demikian, tekanan terhadap investasi dibatasi oleh
belanja modal pemerintah yang terus mengalami perbaikan. Selama Januari–Februari 2016, realisasi
belanja modal pemerintah pusat mencapai Rp 5,4 triliun, jauh melampaui realisasi pada periode
serupa di tahun 2015 yang hanya sebesar Rp 1,3 triliun. Dengan melihat berbagai perkembangan ini,
pemulihan pertumbuhan ekonomi Indonesia terlihat masih akan berlanjut di kuartal I 2016, meski
tidak signifikan.
Tekanan inflasi sedikit menguat pada Maret 2016, terutama didorong oleh kenaikan harga
pangan. Indeks harga konsumen (IHK) pada bulan itu meningkat 4,45% y/y (+0,19% m/m), sedikit
lebih tinggi dari 4,42% (-0,09% m/m) pada Februari 2016. Meski demikian, pada saat yang sama
inflasi inti y/y mengalami penurunan dari 3,59% menjadi 3,5%, yang terendah sejak indikator ini
muncul pada Januari 2003. Sejalan dengan kenaikan inflasi yang dihadapi konsumen, pedagang
besar juga menghadapi penguatan tekanan harga di bulan Maret. Inflasi indeks harga perdagangan
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besar (IHPB) non-migas meningkat dari 9,86% y/y pada Februari 2016 menjadi 11,1%, terutama
dipicu oleh lonjakan harga produk pertanian.
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Gambar 5. Inflasi IHK Maret 2016
Inflasi IHK tertinggi pada Maret lalu terjadi di segmen bahan makanan, yaitu sebesar 0,69%
m/m, seiring lonjakan harga komoditas bumbu-bumbuan seperti bawang merah, bawang putih,
cabai merah, dan cabai rawit. Selanjutnya, ada kelompok sandang yang mengalami inflasi m/m
sebesar 0,55% akibat kenaikan harga emas perhiasan. Sementara itu, kelompok perumahan dan
transportasi tercatat mengalami deflasi 0,07% dan 0,22% m/m yang diakibatkan oleh penurunan
tarif listrik, tarif angkutan udara, dan harga bensin non-subsidi. Penurunan tarif listrik dan harga
bensin itu juga tercermin dari deflasi harga administratif (yang diatur pemerintah) yang mencapai
0,35% m/m di bulan Maret.
Dalam jangka pendek ke depan, penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) akan menjadi
katalis penting yang mendorong inflasi ke bawah. Pemerintah memutuskan untuk menurunkan
harga minyak solar bersubsidi dan harga bensin jenis Premium di luar Jawa, Madura, dan Bali
sebesar Rp 500 per liter menjadi Rp 5.150 dan Rp 6.450, berlaku mulai 1 April 2016. Di wilayah
Jawa, Madura, dan Bali, harga bensin Premium juga dipangkas Rp 500 per liter menjadi Rp 6.550.
Merespons kebijakan ini, Kementerian Perhubungan mengumumkan penurunan tarif angkutan
umum kelas ekonomi. Tarif angkutan antar kota antar provinsi (AKAP), misalnya, diturunkan 3,5%,
sedangkan tarif angkutan penyeberangan lintas provinsi dipangkas 3,38%. Selain tarif transportasi,
pelemahan tekanan inflasi ke depan juga akan bersumber dari panen raya padi yang secara siklikal
dapat menyebabkan deflasi di segmen pangan.
Bank Indonesia (BI) melalui Rapat Dewan Gubernur tanggal 16–17 Maret 2016 memutuskan
untuk memangkas BI rate sebesar 25 bps menjadi 6,75%. Bunga deposit facility dan lending facility
juga diturunkan 25 bps masing-masing menjadi 4,75% dan 7,25%. Menurut BI, keputusan ini sejalan
dengan masih terbukanya ruang pelonggaran kebijakan moneter di tengah terjaganya stabilitas
ekonomi makro. Keputusan itu terutama juga dilatarbelakangi oleh tekanan inflasi yang terus turun
pada tahun 2016 dan 2017 serta meredanya ketidakpastian di pasar keuangan global.
BI melihat potensi perbaikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2016 akibat akselerasi
stimulus fiskal. Konsumsi dan investasi pemerintah diperkirakan menjadi pendorong pertumbuhan
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ekonomi pada kuartal I lalu. Sedangkan, investasi swasta diyakini baru akan membaik di periode periode yang akan datang. BI masih melihat adanya tekanan pada kinerja ekspor, sejalan dengan
pemulihan ekonomi global yang lambat dan harga komoditas yang masih turun. Meski demikian,
surplus perdagangan pada Januari–Februari 2016 dipandang masih sejalan dengan perkiraan
defisit neraca berjalan pada kuartal I. Selain itu, tekanan inflasi ke depan diperkirakan akan turun
akibat tren penurunan harga minyak dunia.
Mengenai kebijakan, BI menyatakan akan lebih berhati-hati dalam menentukan pelonggaran
moneter selanjutnya. Menurut kami, hal ini menunjukkan bahwa ruang pelonggaran kebijakan
moneter ke depan masih terbuka, tapi lebih terbatas dibandingkan beberapa bulan sebelumnya.
Terkait suku bunga, untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, BI pada bulan
April ini telah mengumumkan rencana perubahan policy rate dari BI rate menjadi BI 7-Day Repo
Rate yang berlaku efektif mulai 19 Agustus 2016. Mulai saat itu, bunga deposit facility akan dibatasi
sebesar 75 bps di bawah BI 7-Day Repo Rate, sedangkan bunga lending facility akan menjadi 75 bps
di atas BI 7-Day Repo Rate.
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Pasar Keuangan

Analisa PasarKeuangan : Optimisme Sektor Finansial
Hendra Syamsir





Membaiknya Kondisi Domestik, Peningkatan Cadangan Devisa, Return yang menarik di Pasar
Finansial, Dovish-nya The Fed serta spekulasi atas penguatan harga Minyak Mendorong
Penguatan Rupiah.
Pasar Saham Masih dalam Trend Bullish meskipun saat ini berada dalam periode konsolidasi
Yield SUN berbagai Tenor Terus Menguat, Permintaan dari IKNB (Institusi Keuangan Non
Bank) menjadi salah satu pendorong

Secara umum jika dibandingkan dengan posisi nilai tukar per januari 2015, mayoritas mata
uang regional masih mengalami pelemahan. Hingga Maret 2016, hanya mata SGD Singapura yang
menguat dalam periode pengamatan.
Date

USDSGD

USDIDR

USDTHB

USDHKD

USDKRW

USDPHP

USDMYR

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

2.05%

0.30%

2.72%

-1.23%

0.05%

0.39%

-0.04%

-0.70%

3.17%

-0.81%

6.38%

-0.66%

0.01%

1.46%

1.33%

2.04%

-2.25%

2.30%

-0.76%

9.45%

0.79%

-0.02%

-1.96%

1.08%

-1.82%

-0.47%

4.36%

-0.85%

9.06%

2.87%

0.02%

1.33%

1.07%

1.05%

6/30/2015

-0.50%

5.26%

-0.79%

9.83%

3.17%

0.00%

1.99%

2.25%

3.96%

7/31/2015

1.33%

6.84%

-0.65%

13.48%

6.85%

0.01%

7.01%

3.69%

5.55%

8/31/2015

4.25%

11.01%

2.05%

19.38%

9.38%

-0.02%

8.16%

6.05%

15.51%

1/30/2015

0.00%

0.00%

2/27/2015

0.64%

3/31/2015

1.34%

4/30/2015
5/29/2015

USDCNY

USDTRY

9/30/2015

5.03%

15.63%

1.69%

23.91%

11.02%

-0.02%

8.39%

5.92%

21.09%

10/30/2015

3.47%

7.99%

1.07%

19.38%

8.74%

-0.02%

4.28%

6.20%

18.51%

11/30/2015

4.19%

9.27%

2.36%

19.33%

9.31%

0.02%

5.87%

7.02%

17.37%

12/31/2015

4.75%

8.81%

3.89%

19.47%

9.98%

-0.02%

7.44%

6.33%

18.32%

1/29/2016

5.18%

8.73%

5.21%

21.01%

8.94%

0.44%

9.64%

8.23%

14.29%

2/29/2016

3.87%

5.55%

4.82%

21.46%

8.77%

0.31%

13.07%

7.70%

15.80%

3/31/2016

-0.43%

4.47%

3.25%

15.38%

7.22%

0.07%

4.55%

4.21%

7.44%

Sumber: BPS
Tabel 1. Persentase Perubahan Nilai Tukar Terhadap Posisi Januari 2015
Setelah sempat menjadi salah satu mata uang yang mengalami depresiasi (>10%) dalam per
September 2015, mata uang rupiah mulai menguat kembali. Per akhir Maret 2016, depresiasi rupiah
terhadap USD dari posisi januari 2015 tinggal 4.47%. Angka ini termasuk yang terkuat di kawasan.
Kecuali dengan mata uang Singapura yang justru mengalami apresiasi, penguatan mata uang Rupiah
ini adalah yang terkuat ke 2 (bersama dengan Filipina) setelah mata uang China.
Terdapat beberapa faktor yang mendukung penguatan rupiah sepanjang bulan Maret 2016,
antara lain; Penguatan mata uang regional / kawasan (Asia); potensi penguatan harga minyak yang
berasal dari spekulasi pembatasan produksi minyak; dan masih “dovish”nya pasar akan kenaikan suku
bunga The Fed.
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Dari dalam negeri, optimisme inflasi yang rendah menumbuhkan keyakinan atas pertumbuhan
perekonomian. Posisi cadangan devisa yang kembali ke level USD 107 Miliar juga menambah
keyakinan pasar akan kekuatan rupiah. Sebagai catatan saja, semenjak bulan Maret 2015 posisi
cadangan devisa terus turun hingga menyentuh USD 100 Milyar pada november 2015. Namun
demikian, posisi cadev kembali naik dari Desember 2015 dan terus meningkat hingga Maret 2016.
Dari pasar finansial, return yang menarik di pasar Modal dan Pasar Hutang turut mendorong
penguatan rupiah dalam bulan maret hingga pertengahan April 2016.
Meskipun kenaikan indeks mulai agak tertahan pada level 4800-an semenjak awal maret 2016,
namun dari aliran dana terus menunjukkan penguatan. Berdasarkan indikator Chaikin Money Flow
(CMF), sejak tanggal 11 April 2016, posisi CMF sudah menembus level 20%, dan bahkan sempat
mencapai 23% pada tanggal 13 April 2016. Posisi 23% pada CMF secara teori menunjukkan minat
pasar yang sangat tinggi, karena secara teori, jika indikator CMF berada pada posisi lebih besar atau
sama dengan 25% maka pasar diklasifikasikan sudah berada dalam area very strong buying.

Sumber: LPS
Gambar 6. Indikator Chaikin Money Flow Indeks Harga Saham Gabungan
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Sumber: LPS
Gambar 7. Aroon Index dan Double Simple Moving Average atas IHSG
Secara teknikal, sebenarnya indikator Double Simple Moving Average (SMA) masih
menunjukkan trend naik pada Indeks Harga Saham Gabungan. Indikator ini mengindikasikan posisi
Cross Short SMA dan Long SMA dari akhir november 2015 yang mengindikasikan pembalikan arah
trend dari bearish menjadi bullish (hal ini selanjutnya dikonfirmasi oleh CMF), namun demikian,
semenjak tanggal 30 Maret 2016 indikator Arron Indeks menunjukkan posisi pergerakan IHSG masuk
dalam periode konsolidasi (sideways) atau bergerak mendatar.
Indikasi Sideways ini ditunjukkan dari jarak absolut antara Arron Up dan Arron Down yang ada
pada angka 0.25. Jarak Absolute sebesar 0.25 yang didukung dengan pergerakan sejajar dari indikator
Aroon Up dan Aroon Down (Dalam analisa teknikal dikenal dengan nama paralel movement)
mengindikasikan pasar sedang berada dalam kondisi konsolidasi. Periode konsolidasi inilah yang
menyebabkan IHSG cenderung bergerak stagnan dalam beberapa waktu belakangan.
Dengan kondisi ini, dimana CMF masih menunjukkan akumulasi (Strong Buying), Double SMA
bullish dan Aroon dalam posisi Konsolidasi, bisa dikatakan IHSG tengah “rehat” dan menunggu isu
positif lain yang bisa digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan penguatannya.
Meskipun pergerakan Indeks Harga Saham Indonesia yang cenderung stagnan pada beberapa
waktu belakangan secara YTD Indonesia masih tercatat sebagai bursa dengan return tertinggi, dengan
total return mencapai 5.93%.
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Sector
Agriculture

MTD (18 April 2016)
-6.12%

Basic Industry

3.69%

Consumer Goods

1.29%

Financial

-3.98%

Infrastructure
Miscellaneous
Industry

3.72%

Mining

6.98%

Property

0.61%

Trading

0.36%

2.91%

Sumber: IDX, LPS
Gambar 8. Return Pasar Kawasan dan Return Sektoral MtD (18 April 2016) Pasar Saham Indonesia

Sementara bursa global terutama China, Hong Kong dan Jepang masih mencatatkan return YTD
Negatif. Tidak adanya sentimen positif di bursa China membuat return saham nya secara YTD masih
terpuruk di -14.28%.
Ketika tulisan ini dibuat (18 April 2016), secara MTD bursa masih stagnan dan hanya menguat
sebesar 0.42%, dimana penguatan terbesar terjadi pada saham pertambangan. Pergerakan saham
pertambangan didorong oleh beberapa sentimen positif. Sentimen pertama tentu dari harapan akan
naiknya harga minyak jika rencana pembatasan supply yang sedang dikaji negara negara OPEC dapat
terealisasi.
Sentimen yang kedua datang dari dibuka nya kembali keran ekspor batu bara mentah. Namun
tentu saja lesunya ekonomi China serta masih belum jelasnya sikap Iran akan menjadi tantangan akan
penguatan harga komoditas dan minyak mentah.

Sumber: Bloomberg
Gambar 9. Pergerakan Yield SBN Bertenor 1, 3, 5 dan 10 Tahun
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Yield Pasar Obligasi Pemerintah terus bergerak turun sesuai dengan perkiraan kami
sebelumnya. Pada tanggal 19 April 2016 posisi yield obligasi Pemerintah bertenor 1,3,5 dan 10 masing
masing berada pada posisi 6.88%, 7.22%, 7.32% dan 7.44%, turun dari 1.4 bps (tenor 1 tahun) hingga
31 bps (tenor 3 tahun) dari posisi per akhir Maret 2016.
Jika dilihat dari posisi YTD, maka posisi yield dari masing masing tenor diatas telah mengalami
penurunan lebih dari 120 BPS.
Negara
China
Hong Kong
Indonesia
Japan
South Korea
Myanmar
Philippines
Singapore
Thailand
Vietnam

Yield 10 Th
2.92
1.324
7.444
-0.11
1.847
3.794
4.717
1.916
1.687
7

YTD
6
-25.5
-130.1
-37.5
-23.8
-39.2
61.7
-68.1
-81.3
-17.5

Sumber: https://asianbondsonline.adb.org/regional.php
Tabel 2. Return Sektoral MtD (18 April 2016) Yield Surat Hutang Negara Regional
Jika ditelusuri dari belakang, penurunan yield ini merupakan penerusan berkelanjutan yang
telah dimulai semenjak September 2015 yang lalu. Pada bulan September 2015, Yield Obligasi
Pemerintah bertenor 10 Tahun sempat mencapai posisi 9.6%, bersamaan dengan terkoreksinya IHSG
ke posisi 4200-an yang salah satunya dipicu oleh terus melemahnya nilai tukar saat itu.
Dengan penurunan YTD sebesar 130 Bps, dapat dikatakan pasar Obligasi Indonesia merupakan
salah satu pasar ter “Bullish” Di kawasan. Ada banyak faktor yang mendukung bullishnya pasar
Obligasi Indonesia ini, mulai dari prospek perekonomian yang relatif lebih baik, divergensi arah suku
bunga global dimana US menaikkan suku bunga, sementara negara negara eropa, jepang dan lainnya
menurunkan suku bunga sehingga tercipta ekses dana di pasar global hingga munculnya permintaan
domestik baru di pasar lokal yang dapat menjadi captive market yang cukup besar. Captive market di
pasar domestik muncul dari penerapan aturan OJK Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat
Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan yang mengharuskan perusahaan asuransi (umum dan
asuransi Jiwa) serta industri Dana Pensiun untuk menempatkan dana investasi di SBN secara bertahap
dengan besaran yang bervariasi. Dengan penetapan aturan tersebut dibutuhkan SBN sebesar RP
37.73 Triliun untuk asuransi dan Rp 26,23 triliun untuk industri Dana Pensiun. Aturan OJK ini dibuat
menyusul tingginya porsi kepemilikan asing terhadap SBN Rupiah, yang dikhawatirkan akan membuat
pergerakan Yield menjadi sangat tergantung pada arus dana asing.
Jika diperhatikan, porsi kepemilikian asing atas SBN Rupiah memang mengalami peningkatan
dari tahun ketahun.
Dari analisa rata rata struktural atas porsi kepemilikan asing atas SBN Rupiah, semenjak tahun
2010 saja sudah terjadi 4(empat) kali perubahan rata rata struktural yang terus meningkat. Dari awal
2010 hingga hingga July 2010, porsi kepemilikan asing baru mencapai 22.72% dari total SBN yang bisa

15

dipergadangkan. Porsi rata rata ini terus meningkat hingga mencapai 30.51% hingga oktober 2012.
Jelang April 2014 porsi ini meningkat lagi mencapai 32.66% dan hingga saat ini rata rata porsi
kepemilikan asing atas SBN rupiah sudah mencapai 38%.

Sumber: LPS
Gambar 10. Struktur Kepemilikan Asing pada SBN Rupiah
Tentu dibutuhkan waktu untuk melihat efektifitas kebijakan OJK dalam mengurangi porsi
kepemilikan asing atas SBN Rupiah, namun demikian, jika dilihat dari 4(empat) bulan terakhir (hingga
data 16 April 2016), porsi kepemilikan asing di SBN Rupiah memang terlihat cenderung stagnan,
namun apakah hal ini terjadi semata mata karena penetapan aturan tersebut tentu masih perlu kajian
lebih lanjut, mengingat porsi kepemilikan asing sempat turun setelah mencapai puncaknya (40%) pada
Februari 2015.
Meskipun masih butuh waktu untuk melihat dampak dari peraturan OJK terhadap perubahan
struktur kepemilikan SBN Rupiah, namun OJK dan Kementrian Keuangan sudah membuat langkah
antisipatif guna menangani lonjakan permintaan SBN menyusul penerapan aturan OJK diatas, dimana
kedua Lembaga tersebut saat ini tengah merancang sebuah produk SBN Khusus yang diperuntukkan
khusus bagi Lembaga keuangan Non Bank, hal ini tentu dapat dimaklumi, untuk menjaga agar
penerapan peraturan tersebut tidak membuat pasar bergerak terlalu fluktuatif.
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Perbankan

Perbankan : Mendorong Kebijakan Moneter
Seno Agung Kuncoro



BI berencana akan mengganti suku bunga acuan BI rate saat ini dengan suku bunga acuan yang
didasarkan pada bunga Reverse Repurchase Agreement (Repo) 7 hari efektif per 19 Agustus 2016.
Data yang dirilis oleh OJK menunjukka hingga periode Februari 2016 tumbuh sebesar 8,24% yoy,
atau turun 134 bps dibandingkan pertumbuhan kredit di bulan sebelumnya.

Bank Indonesia (BI) berencana untuk mengubah kebijakan kebijakan moneternya. Dalam rilis
tanggal 15 April 2016, BI berencana akan mengganti suku bunga acuan BI rate saat ini dengan suku
bunga acuan yang didasarkan pada bunga Reverse Repurchase Agreement (Repo) 7 hari. Perubahan
instrumen acuan suku bunga ini diharapkan bisa membuat trasmisi kebijakan moneter Bank Indonesia
lebih efektif.
Repo merupakan transaksi penjualan Surat Utang Negara (SUN) dari BI kepada perbankan
dengan syarat akan dibeli lagi oleh BI pada jangka waktu tertentu. Tingkat bunga acuan Reverse Repo
7 hari saat ini sebesar 5,50%, sedangkan BI rate di level 6,75% (Gambar 11). Adanya perubahan suku
bunga acuan BI menjadi Reverse Repo 7 hari diyakini akan meningkatkan efektifitas transmisi
kebijakan moneter dalam mempengaruhi pergerakan suku bunga. Hal tersebut disebabkan instrumen
Reverse Repo 7 hari lebih likuid dibanding instrumen moneter 12 bulan yang bunganya setara dengan
angka BI Rate.
Dalam masa transisi sampai dengan sebelum 19 Agustus 2016, Bank Indonesia akan tetap
menggunakan BI Rate sebagai suku bunga kebijakan. Disamping penguatan kerangka operasi moneter
tersebut, BI juga memiliki program untuk pelaksanaan pendalaman pasar keuangan antara lain
memperkuat peran suku bunga Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) untuk terbentuknya struktur
suku bunga di pasar uang untuk tenor dari overnight sampai dengan 12 bulan, mempercepat transaksi
Repo dengan mendorong bank-bank berpartisipasi ke dalam General Master Repo Agreement
(GMRA), dan mengurangi segmentasi dan meningkatkan kapasitas transaksi pasar dengan mendorong
perbankan untuk lebih membuka akses counterparty.
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Sumber: BI, diolah
Gambar 11. Pergerakan Operasi Moneter dan Suku Bunga
BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter
untuk pengelolaan likuiditas di pasar uang dan merupakan indikasi level suku bunga jangka pendek
yang diinginkan BI dalam upaya mencapai target inflasi (Gambar 12). BI Rate digunakan sebagai acuan
dalam operasi moneter untuk mengarahkan agar Suku Bunga SBI 1 bulan hasil lelang Operasi Pasar
Terbuka (OPT) berada di sekitar BI Rate. Selanjutnya suku bunga BI Rate diharapkan mempengaruhi
suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB), suku bunga simpanan, dan suku bunga kredit dalam jangka
waktu yang panjang.
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Gambar 12. Suku Bunga Acuan dan Inflasi
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Sasaran akhir suatu kebijakan moneter dalam arti luas mencakup target tingkat harga,
pertumbuhan ekonomi, keseimbangan neraca pembayaran, stabilitas pasar uang, dan stabilitas pasar
valuta asing. Dengan penggunaan instrumen moneter yang ada, sasaran kebijakan moneter di atas
dapat dicapai secara bersamaan atau dalam suatu bauran yang dikehendaki. Namun dalam
prakteknya, pencapaian sasaran kebijakan moneter bisa saling bertolak belakang. Usaha untuk
mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dengan memperluas kesempatan kerja pada umumnya
akan berdampak negatif terhadap keseimbangan neraca pembayaran, karena peningkatan kebutuhan
modal kerja dan investasi akan mendorong impor dari luar negeri.
Bank Indonesia memfokuskan sasaran kebijakan moneternya pada stabilitas nilai Rupiah, yang
dicapai melalui stabilitas harga (inflasi) dan stabilitas nilai tukar. Untuk mencapai sasaran akhir
tersebut maka diperlukan suatu respon kebijakan untuk mengendalikan situasi moneter dan pasar
keuangan agar tetap berada di koridor yang diinginkan. Respon kebijakan yang dimaksud dinyatakan
dalam kenaikan, penurunan, atau tidak berubahnya BI rate, sebagai sinyal kebijakan moneter untuk
mengarahkan dan mempengaruhi suku bunga yang berlaku di pasar keuangan. Arah (respon)
kebijakan moneter secara konsisten ditujukan untuk mencapai sasaran inflasi jangka menengah yang
rendah dan stabil (inflation targeting), yang ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan
Bank Indonesia. Inflasi sendiri merupakan cerminan dari pergerakan aktifitas perekonomian. Pada saat
aktifitas perekonomian meningkat, biasanya diikuti oleh tingginya permintaan produk atau jasa
masyarakat, maka kemungkinan besar akan terjadi inflasi.
Dengan demikian, BI Rate menjadi salah satu komponen yang menjadi acuan industri perbankan
untuk menentukan harga (pricing). Penentuan BI Rate dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya
adalah inflasi, strategi moneter dan kebijakan fiskal, iklim bisnis dan investasi, serta kondisi perbankan
di Indonesia. Sepanjang tahun 2016, BI Rate sudah diturunkan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Bank
Indonesia, namun yang menjadi pertanyaan adalah mengapa industri perbankan belum menurunkan
suku bunga kredit.
Perbankan sebagai institusi intermediasi pembangunan diharapkan mampu menyediakan
kredit kepada sektor produktif dengan suku bunga yang bersaing, terutama dibandingkan negara
anggota ASEAN lainnya yang memiliki suku bunga rendah seperti Singapura, Malaysia dan Thailand.
Suku bunga kredit di Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi dibandingkan dengan negara lain
di Asean. Suku bunga kredit rata-rata perbankan nasional berada di kisaran 12%, sedangkan Thailand
rata-rata 6,5%, Filipina 5,5%, Singapura 5%, dan Malaysia 4,5%. Hal tersebut tentu berdampak kepada
kurang optimalnya aktivitas bisnis domestik.
Tentunya bisa dipahami bahwa dana pihak ketiga merupakan darah bagi perbankan untuk bisa
tetap hidup. Selama ini banyak instansi dan lembaga, yang meminta bunga simpanan spesial.
Pembatasan bunga simpanan merupakan salah satu kebijakan yang sangat baik, mengingat beban
biaya dana (cost of fund) yang ditanggung perbankan sangat memberatkan, sehingga mempersulit
penurunan suku bunga kredit. Disamping pembatasan bunga simpanan, efisiensi operasional juga
perlu dilakukan industri perbankan untuk bisa menurunkan cost of fund. Dengan kemajuan teknologi
saat ini, eskpansi usaha bisa dilakukan tanpa adanya wujud fisik kantor (Tabel 1). Dimana regulator
juga berperan penting untuk mendorong hal tersebut.
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Sumber: The Global Financial Development Database World Bank
Tabel 3. Indikator Inklusi Finansial

Kembali pada penggunaan acuan Reverse Repo 7 hari, kami perkirakan tentunya akan memiliki
dampak positif bagi perbankan, terutama dalam mendorong penurunan suku bunga simpanan dalam
jangka pendek maupun terhadap menurunnya suku bunga pinjaman dalam jangka menengah.
Disamping itu, meningkatnya likuiditas saat ini yang berasal dari penurunan kebijakan GWM Primer,
serta momentum masuknya arus modal ke dalam negeri (capital inflow) sesudah kebijakan suku bunga
negatif sejumlah negara maju dan deselerasi laju perekonomian global, tentunya bisa mendorong
lebih cepat penurunan suku bunga pinjaman sehingga perbankan menyalurkan kredit lebih optimal
dengan tingkat suku bunga kredit yang lebih rendah dari sebelumnya. Dan pada akhirnya, akan
mampu mengakselerasi pergerakan aktivitas perekonomian Indonesia dan mendorong pertumbuhan
ekonomi.
Data penyaluran kredit perbankan yang dirilis oleh OJK hingga periode Februari 2016 tumbuh
sebesar 8,24% yoy, atau turun 134 bps dibandingkan pertumbuhan kredit di bulan sebelumnya
(Gambar 3). Pertumbuhan kredit single digit tersebut merupakan rekor terendah semenjak krisis
global tahun 2008. Masih melambatnya kinerja sektor riil merupakan penyebab utama rendahnya
penyerapan kredit. Kredit modal kerja yang mencapai 46% dari total kredit, pertumbuhannya selama
4 bulan terakhir di level single digit dan relatif lebih lambat dibanding pertumbuhan jenis kredit lainnya
yaitu sebesar 8,7% (yoy) di Februari 2016. Sementara kredit investasi dalam tren tumbuh stabil dalam
7 bulan terakhir sebesar 12,5%. Begitupun dengan pertumbuhan kredit konsumsi yang cenderung
menurun pada level 10,1% (yoy).
Program infrastruktur yang berusaha digenjot oleh pemerintah berjalan terlalu lambat karena
pemerintah daerah yang masih gamang untuk menjalankan komitmen proyek yang telah ada.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada waktu masa krisis lalu ditopang oleh konsumsi domestik
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dan berusaha untuk dipertahankan pemerintah belum memperlihatkan tanda-tanda peningkatan. Hal
ini perlu diwaspadai mengingat tren pertumbuhan kredit konsumsi yang dalam 9 bulan terakhir telah
turun 100 bps dari pertengahan tahun 2015. Walaupun melihat dari siklus penyaluran kredit di kuartal
awal tahun biasanya memang selalu melambat, hal tersebut juga akibat dari kebijakan industri
perbankan yang masih berhati-hati untuk meningkatkan penyaluran kredit akibat potensi kenaikan
kredit bermasalah masih membayangi.
Kecemasan terhadap potensi kenaikan jumlah kredit bermasalah dari melambatnya pergerakan
roda perekonomian akan mempengaruhi kinerja perbankan secara keseluruhan. Rasio kredit
bermasalah (NPL ratio) periode Februari 2016 sebesar 2,87% (Gambar 13) meningkat 13 bps
dibandingkan bulan sebelumnya.

Sumber: OJK, CEIC
Gambar 13. Pertumbuhan Kredit dan Rasio NPL
Untuk penyaluran kredit berdasarkan jenis sektor, hampir seluruh sektor mengalami penurunan
pertumbuhan kredit. Sektor rumah tangga dan perdagangan sebagai sektor yang dominan dari total
kredit, pertumbuhannya mengalami sedikit penurunan. Kredit sektor rumah tangga dengan porsi 29%
dari total kredit, pada periode Februari 2016 tumbuh sebesar 10,15% (yoy) turun 34 bps dari akhir
tahun 2015 atau turun sebesar 164 bps dibanding pertumbuhan Februari 2015. Sementara porsi kredit
sektor perdagangan yang mencapai 21% dari total kredit perbankan hanya mampu tumbuh 9,79%
(yoy) atau turun 83 bps dari pertumbuhan akhir tahun 2015.
Relatif stabilnya porsi penyaluran kredit ke sektor rumah tangga dibandingkan peningkatan
pada penyaluran kredit ke sektor perdagangan ataupun manufaktur, membuat intensitas persaingan
antar bank di sektor rumah tangga menjadi semakin tinggi. Maraknya gaya hidup belanja melalui
internet (online) di Indonesia setidaknya merupakan salah satu indikasi peningkatan kredit sektor
rumah tangga.
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Sumber: CEIC, OJK
Gambar 14. Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Sektor dan Jenis

Tren pertumbuhan sumber dana masyarakat selama 7 bulan terakhir masih didominasi oleh
pertumbuhan giro yang meningkat sebesar 11,67% (yoy) di Februari 2016. Sementara dari segi share
terhadap dana pihak ketiga, deposito masih memiliki porsi terbesar dengan kecenderungan menurun
dibanding dengan alternatif pendanaan lainnya yakni sebesar 46,8% pada posisi Februari 2016
(Gambar 15).
Pertumbuhan tabungan di Februari 2016 kembali meningkat dalam 2 bulan terakhir menjadi
sebesar 9,89% (yoy). Sementara pertumbuhan simpanan deposito cukup mengejutkan di bulan
Februari 2016 yang hanya sebesar 2,19% (yoy). Rendahnya pertumbuhan tersebut disebabkan oleh
perbankan yang memangkas suku bunga simpanan deposito dari akhir tahun 2015 lalu. Rendahnya
suku bunga deposito membuat nasabah mencari alternatif solusi investasi lain yang bisa memberikan
return yang lebih baik.
Melihat dari hasil penjualan sukuk negara ritel seri SR-008 yang ditawarkan pada akhir Februari
2016 lalu mencapai Rp31,5 triliun. Jumlah tersebut melebihi target indikatif sebesar Rp30 triliun,
karena tingginya minat masyarakat selama masa penawaran sehingga sekitar 50% agen penjual
mengajukan permohonan upsize kuota penjualan. Sebanyak 37,77% investor membeli SR-008 di
kisaran Rp100 juta-600 juta. Sementara jumlah investor yang membeli SR-008 kurang dari Rp100 juta
mencapai 36,35%. Dengan imbal hasil (yield) SR-008 sebesar 8,3%, penerbitan SR ataupun ORI
memang mampu menyedot dana masyarakat terutama pemilik simpanan deposito.
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Sumber: CEIC dan OJK
Gambar 15. Pertumbuhan Komponen Dana Pihak Ketiga
Tren suku bunga bank benchmark untuk simpanan rupiah yang dipantau LPS (suku bunga pasar
atau SBP) secara rata-rata sampai dengan periode April 2016 masih dalam tren menurun. Dengan
penurunan suku bunga deposito saat ini, biaya dana (cost of fund) bank otomatis tentunya akan turun
sehingga bank akan lebih efisien dalam menyesuaikan suku bunga kreditnya ke arah yang lebih
kompetitif. Begitu pula dengan suku bunga pasar simpanan valas yang dipantau masih
memperlihatkan tren penurunan yang menjadi cerminan likuiditas valas yang masih longgar, serta
langkah bank untuk menurunkan cost of fund masih terbuka (Gambar 16).
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Sumber: LPS
Gambar 16. Suku Bunga Pasar Rupiah dan Valas

Langkah BI untuk mengubah suku bunga acuan dari BI Rate menjadi BI 7-Days Repo Rate kami
perkirakan memberikan sinyal positif bagi perkembangan perekonomian Indonesia, khususnya untuk
industri perbankan. Sebagai gambaran, ada beberapa negara yang memakai suku bunga reverse repo
7 hari sebagai acuan diantara adalah Korea Selatan dan Swedia. Dengan memakai suku bunga acuan
reverse repo 7 hari diharapkan suku bunga overnight bisa lebih dapat dikontrol sehingga likuiditas bisa
lebih terjaga.
Kebijakan yang akan berlaku efektif per 19 Agustus 2016 lebih mencerminkan kondisi pasar,
sementara BI Rate yang berlaku saat ini lebih mendekati Repo Rate tenor 12 bulan sebesar 6,75%. Dan
karena tidak mencerminkan bunga riil, transmisi kebijakan moneter kepada industri perbankan
menjadi sangat lambat. Sehingga dengan penurunan BI Rate sebanyak 3 (tiga) kali di tahun 2016
pengaruhnya sangat kecil dalam mendorong penurunan suku bunga, baik itu simpanan ataupun
pinjaman.
Yang tetap harus diingat oleh masyarakat adalah perubahan acuan BI Rate ini tidak mengubah
stance kebijakan moneter BI. Dan kedepannya diharapkan arah suku bunga bank bisa sejalan dengan
bunga acuan BI 7-Days Repo Rate, karena arah bunga kebijakan cenderung ke bawah sesuai dengan
ekspektasi pencapaian sasaran inflasi 2016 yakni 4,0 ± 1%, bisa mendorong kinerja sektor riil.

.
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Industri

Sektor Migas : Monetisasi Pasar Domestik
Ahmad Subhan
 Salah satu permasalahan utama monetisasi gas untuk pasar domestik adalah keterbatasan
infrastruktur gas sehingga menyebabkan ketidakpastian pasokan dan harga gas bagi konsumen.
 Indonesia membutuhkan tambahan investasi tidak kurang dari USD 24.8 bn untuk infrastruktur gas
hingga tahun 2030 yang mencakup fasilitas pipeline, liquefaction, regasification, gas fueling dan
city gas
Kebutuhan gas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir meningkat pesat sejalan dengan
pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data proyeksi yang dirilis oleh Wood Mackenzie permintaan
energi Indonesia akan meningkat rata-rata 3% pertahun hingga tahun 2025, bahkan untuk gas
permintaan gas Indonesia akan meningkat setidaknya 1.100 mmcfd (million cubic feet per day) dalam
10 tahun ke depan dengan konsentrasi permintaan sebesar 46% di Jawa dan 20% di Sumatera.
Mempertimbangkan hal tersebut, pemerintah kemudian berkomitmen terus meningkatkan pasokan
gas bagi sektor domestik dari lapangan minyak dan gas bumi (migas) yang dimiliki. Komitmen tersebut
dibuktikan dengan adanya peningkatan pasokan gas untuk domestik yang terus naik bahkan melebihi
porsi ekspor.
Sejak 2003 hingga saat ini, alokasi gas untuk domestik mengalami kenaikan rata-rata 9% per
tahun. Sebagai gambaran terkini dapat dilihat pula bahwa, sejak tahun 2013 volume alokasi gas untuk
memenuhi kebutuhan domestik sudah melebihi volume gas untuk ekspor. Pada 2014, pasokan gas
untuk domestik mencapai 59,8%, sementara ekspor gas sebesar 40,2% selanjutnya di tahun 2015
angkanya naik menjadi 62,7% berbanding 37,3% dan diproyeksikan untuk tahun ini akan mencapai
61% berbanding 39% atau sekitar 4.144 bbtud (british thermal unit per day).

Sumber: Wood Mackenzie
Gambar 17. Proyeksi Permintaan Energi Indonesia Berdasarkan Sumber dan Penggunaannya
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Terlepas dari dari semakin besarnya alokasi gas untuk domestik tersebut namun fakta di
lapangan menunjukkan bahwa penyerapan pasar domestik selalu di bawah alokasi yang ada. Sebagai
contoh untuk tahun 2015 hanya 31,5 kargo dari 49,5 kargo gas jatah dalam negeri yang bisa terserap.
Dari total produksi gas bumi 8,111 juta kaki kubik per hari (mmscfd), 44,99% disalurkan untuk ekspor,
sisanya dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri. Rinciannya, ekspor gas alam cair atau Liquefied
Natural Gas (LNG) sebesar 32,1 % dan gas pipa sebesar 12,89%. Sementara di dalam negeri, pasokan
gas paling banyak digunakan untuk industri sebesar 18,65% dan kelistrikan 13,86%. Selain itu, untuk
industri pupuk 10,89 %, LNG domestik 4,41%, elpiji domestik 3,12 %, lifting minyak 3,99%, Bahan Bakar
Gas transportasi 0,06 % dan gas kota 0,03 %. Penyerapan yang rendah terjadi hampir di semua sektor,
untuk sektor listrik telah diberikan alokasikan gas sebesar 1.273,23 bbtud, namun hanya dipakai
sebesar 939.11 bbtud. Industri dengan alokasi 1.560,91 bbtud hanya dipakai 1.263,17 bbtud.
Sementara pupuk yang diberikan jatah 796,96 bbtud hanya dimanfaatkan sebanyak 737,46 bbtud.
Jika ditelusuri lebih dalam ternyata sumber masalah tersebut terletak pada keterbatasan
infrastruktur yang kemudian meluas menjadi persoalan ketersediaan pasokan, harga, segmentasi
konsumen dan lainnya. Sebagai contoh, LNG Tangguh yang landed pricenya sekitar $ 6 – $ 7 di Arun
Aceh masih terbebani sekitar $7 lagi untuk biaya terminal, biaya tol pipa transmisi, niaga, dan distribusi
hingga tiba di kawasan industri Medan. Harus diakui bahwa kondisi geografis dan sebaran lapangan
gas di Indonesia menuntut adanya sistem jaringan infrastruktur gas yang kompleks mengingat lokasi
demand dan supply yang berbeda, terpisah oleh lautan dan semakin berorientasi ke wilayah timur.

Sumber: Kementerian ESDM
Gambar 18. Kebutuhan Infrastruktur Gas dan Sebaran WK Migas
Keterbatasan infrastruktur menjadikan pemerintah tidak memiliki pilihan selain menjual gas ke
pasar ekspor. Padahal dengan kondisi harga yang rendah saat ini pasar gas khususnya LNG cenderung
bersifat spot. Banyak pembeli LNG bukan pembeli akhir (end user), melainkan pedagang (trader) yang
memanfaatkan mekanisme perbedaan harga, waktu delivery dan destinasi untuk mendapatkan
keuntungan arbitrage. Padahal untuk pengembangan lapangan gas agar investor mau FID (financial
investment decision), kepastian penyerapan pembelian jangka panjang merupakan syarat mutlak.
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Dalam jangka panjang Jawa dan Sumatera masih akan menjadi daerah utama sumber
permintaan gas, sementara sumber dan supply utama gas berada di luar kedua pulau tersebut. Kedua
wilayah tersebut khususnya Jawa Barat diproyeksikan akan menjadi daerah mengalami defisit
terbesar sehingga membutuhkan pasokan gas dari luar daerah yang notabene merupakan lapangan
offshore di luar jawa. Adanya pembangunan beberapa FSRU (floating storage regasification unit )
memberikan optimisme bahwa monetisasi LNG untuk pasar domestik akan lebih optimal dari kondisi
saat ini.

Sumber: Kementerian ESDM dan Wood Mackenzie
Gambar 19. Serapan Gas Domestik dan Potensi Gap Demand Gas Indonesia 2025
Adanya missmatch kebutuhan dan kondisi geographis menjadikan teknologi LNG (liquefied
natural gas) menjadi solusi meskipun disisi lain artinya dibutuhkan banyak tambahan infrastruktur
regasifikasi selain tentunya jaringan distribusi di onshore. Sepanjang tahun 2010-2014 Beberapa
infrastruktur gas bumi strategis yang telah dibangun, antara lain:
a. FSRU Jawa Barat 3 MTPA , dibangun oleh Nusantara Regas, merupakan FSRU
pertama di Indonesia yang beroperasi pada Juli 2012. FSRU tersebut, pertama kali
mendapatkan alokasi gas dari LNG Tangguh dan LNG Bontang untuk disalurkan ke
PLTGU Muara Karang dan PLTGU Tanjung Priok.
b. FSRU Lampung 3 MTPA, dibangun PT PGN, dan beroperasi pada Agustus 2014. Pada
tahap awal, alokasi gas berasal dari Tangguh dan disalurkan bagi industri di Lampung.
Selanjutnya gas juga dapat disalurkan ke pembangkit listrik, rumah tangga dan UMKM.
c. LNG Regasification Unit Arun 3 MTPA dan pipa transmisi gas Arun- Belawan , dibangun
Pertamina dan beroperasi pada awal 2015. Pada tahap awal, alokasi gas berasal dari
Bontang dan Tangguh, untuk kemudian disalurkan ke pembangkit listrik dan industri.
d. Pipa gas Kalija I (Kepodang-Tambak Lorok) dengan panjang sekitar 207 km, diameter
14 inchi dan kapasitas desain 150 MMSCFD, ditargetkan dapat beroperasi pada
tahun 2015.
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e.

Infrastruktur gas lainnya yang masih dalam proses pembangunan antara lain: LNG
Donggi-Senoro, LNG Masela, LNG Tangguh Train-3, Receiving Terminal Banten, FSRU
Jawa Tengah, FSRU Cilacap, Regas Banten, dan pipa Gresik-Semarang.

Sumber: Kementerian ESDM
Gambar 20. Perancanaan dan Kebutuhan Investasi Infrastruktur Gas Nasional 2030
Pemerintah sendiri telah menyusun konsep pembangunan infrastruktur gas hingga tahun 2030.
Namun, kebutuhan pendanaannya sangat besar sehingga pemerintah mendorong keterlibatan swasta
untuk turut membangun infrastruktur gas tersebut. Berdasarkan konsep yang disusun pemerintah
melalui kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pembangunan infrastruktur hingga
2030 memerlukan dana sekitar USD 24,8 miliar atau setara dengan Rp 327 triliun. Rinciannya,
pembangunan jaringan pipa sebesar USD 1,2 miliar, gas kota USD 2,2 miliar, dan infrastruktur elpiji
USD 400 juta. Sedangkan dana untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) sebesar USD 1,93
miliar, regasifikasi USD 6,1 miliar dan Liquefaction USD 1,3 miliar.
Penggunaan dana pemerintah atau APBN akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur
gas yang dinilai tidak ekonomis secara bisnis, sementara sisanya diharapkan dapat diperoleh dari pihak
swasta. Dana dari APBN akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah berkembang.
Hal ini dimaksudkan untuk sebagai mendorong perkembangan pasar gas diwilayah tersebut terutama
di wilayah-wilayah perbatasan. Pembangunan infrastruktur gas akan dilakukan secara bertahap.
Dalam jangka pendek, pembangunan infrastruktur meliputi jaringan gas bumi untuk rumah tangga,
SPBG dan pipa gas. Sedangkan pembangunan terminal penerimaan gas atau receiving terminal,
diharapkan dapat dilakukan oleh perusahaan swasta. Khusus untuk fasilitas receiving terminal,
pemerintah tengah memetakan titik-titik lokasi pembangunannya. Infrastruktur ini terutama untuk
mendukung program pembangkit listrik berkapasitas 35 gigawatt (GW).
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Secara sederhana, monetisasi pemanfaatan gas domestik hanya terjadi ketika pembeli dan
penjual bersepakat. Kesepakatan tersebut meliputi harga jual, volume, jangka waktu, titik serah,
fleksibilitas jangka waktu, volume pengambilan, dan sebagainya. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa
salah satu faktor kunci yang paling berkontribusi terhadap itu semua adalah harga gas yang
merupakan cerminan biaya seluruh mata rantai dari titik serah di hulu hingga ke konsumen akhir
dimana untuk saat ini komponen tersebut memiliki kontribusi antara 43-50% dari harga gas di level
konsumen, atau hampir setara dengan komponen harga gas di hulu yang berkisar antara 50-57%.
Ditengah giatnya pembangunan infrastruktur gas perencanaan pembangunan dan koordinasi
mutlak dibutuhkan tidak hanya antar pelaku bisnis namun juga pemerintah agar tidak terjadi
overlapping proyek dan terjadinya missmatch antara kebutuhan, perencanaan pasokan dan
keseimbangan pasar. Di tengah besarnya permintaan gas domestik, semakin liquidnya pasar gas dunia
dan masih besarnya komitmen ekspor gas dalam jangka pendek Indonesia akan menjadi pasar yang
sangat menarik. Oleh karena itu persoalan bottleneck infrastruktur seyogyianya bisa segera
diselesaikan sehingga perencanaan investasi di sisi hulu menjadi lebih memperoleh kepastian,
operator transportasi tidak dirugikan dan yang utama adalah konsumen dapat memperoleh gas sesuai
kebutuhannya.

Sumber: Kementerian ESDM
Gambar 21. Proyeksi Neraca Gas Indonesia

Secara terbuka kementerian ESDM mengakui Indonesia akan mulai melakukan impor gas di
tahun 2019, jika tidak kembali menemukan cadangan baru. Impor diperlukan guna mencukupi
kebutuhan gas dalam negeri yang semakin meningkat.Impor akan dibuka jika tidak ada penemuan
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cadangan baru lagi. Saat ini Indonesia memang masih mengekspor sebagian gas yang diproduksi di
dalam negeri. Disisi lain serapan gas bumi di dalam negeri masih belum maksimal karena infrastruktur
gas yang ada pun masih minim. Namun, seiring permintaan yang terus meningkat, pemerintah
berupaya menggenjot infrastruktur gas agar produksi yang ada saat ini dapat dimanfaatkan secara
maksimal. Sepanjang infrastruktur gas berhasil dibangun, maka alokasi gas domestik pasti akan
mengalami peningkatan, bahkan ke depan impor mungkin diperlukan untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi setelah seluruh infrastruktur gas terbangun dan untuk mencapai target rasio
elektrifikasi sebesar 100% pada 2020.
.
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Indeks Stabilitas
Perbankan

Indeks Stabilitas Perbankan (Banking Stability Index)
Agus Afiantara
Berdasarkan update data perbankan bulan Februari 2016, dan data pasar bulan Maret 2016,
angka BSI pada bulan Maret 2016 mengalami penurunan sebesar 7 bps bila dibandingkan dengan angka
BSI pada bulan Februari 2016, yaitu dari 99.61 menjadi 99.54. Angka CP (Credit Pressure) naik sebesar
24 bps dari 99.97 menjadi 100.22, angka IP (Interbank Pressure) turun sebesar 60 bps dari 98.89 menjadi
98.29 dan angka MP (Market Pressure) turun sebesar 35 bps dari 100.76 menjadi 100.41. Angka BSI
pada bulan Maret 2016 menunjukkan kondisi risiko industri perbankan indonesia masih berada dalam
kondisi “Normal”.

Sumber: LPS
Gambar 22. Banking Stability Index (BSI) dan Sub Indeks Credit Pressure (CP)
NPL gross pada bank umum meningkat dari 2.73% pada Januari 2016 menjadi 2.87% pada bulan
Februari 2016. Meskipun NPL masih dalam batas wajar karena masih dibawah 5% tapi tren peningkatan
NPL harus tetap diwaspadai.
Laba Industri perbankan nasional pada periode Februari 2016 masih lebih rendah bila
dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2015. Hal tersebut tercermin dari indikator ROE (Return
On Equity) industri perbankan pada periode Februari 2016 yang lebih rendah bila dibandingkan dengan
periode Februari 2015. Pada Februari 2016 ROE perbankan berada pada kisaran 14.40%, sedangkan di
Februari 2015 ROE perbankan berada pada level 16.47%. Perolehan keuntungan perbankan lebih
banyak digunakan untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai keuangan (CKPN) seiring
dengan meningkatnya rasio kredit bermasalah.
Secara umum, laju pertumbuhan Kredit masih lebih tinggi dibandingkan dengan DPK. Per
Februari 2016 laju pertumbuhan kredit (yoy) pada bank umum konvensional tercatat mencapai 8.4%,
sementara laju pertumbuhan DPK (yoy) pada periode yang sama baru mencapai 6.9%. Per bulan
Februari 2016 total kredit perbankan turun 2.24% (mom) dibandingkan dengan bulan Desember 2015.
Likuiditas perbankan sedikit melonggar, hal ini bisa dilihat dari LDR yang turun dari 90.95% pada bulan
Januari 2016 menjadi 89.50% pada Februari 2016.
Suku bunga kredit perbankan pada periode Februari 2016 turun untuk semua jenis pinjaman.
Untuk kredit modal kerja terjadi penurunan suku bunga sebesar 6 bps, dari 12.46% pada bulan Januari
2016 menjadi 12.40% pada bulan Februari 2016. Untuk kredit investasi suku bunga turun sebesar 3 bps,
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dari 11.96% pada Januari 2016 menjadi 11.93% pada Februari 2016. Suku bunga kredit konsumsi juga
mengalami penurunan sebesar 1 bps, dari 13.94% pada Januari 2016 menjadi 13.93% pada Februari
2016.
Penurunan BI Rate pada pertengahan maret 2016 menjadi 6.75% (turun 25 bps dari periode
sebelumnya yang berada pada level 7%) telah berdampak kepada turunnya tingkat suku bunga JIBOR
Overnight, dimana pada bulan Maret 2016 JIBOR overnight menurun ke level 4.90% dari sebelumnya
pada bulan Februari 2016 yang menyentuh level 5.15%.
Di tengah belum pulih nya perekonomian AS dan Eropa serta perlambatan ekonomi China, para
investor global kini mengalihkan pandangannya ke pasar negara-negara berkembang, hal ini terlihat dari
masuk nya aliran dana asing ke pasar modal dan keuangan, khususnya ke instrumen surat utang negara
(SUN).

Sumber: LPS
Gambar 23. Sub Indeks Interbank Pressure (IP) dan Market Pressure (MP)
IHSG di bulan Maret 2016 melanjutkan penguatan dari bulan sebelumnya. Penguatan mata
uang rupiah terhadap dollar US yang dimulai sejak awal tahun 2016 ini telah memberikan sentimen
positif terhadap IHSG. Hal ini ditunjukkan dengan naiknya angka IHSG sebesar 74.42 poin dari
4,770.96 pada Februari 2016 menjadi 4,845.37 per Maret 2016.
Aliran masuk dana asing ke Indonesia menyasar instrumen portfolio surat utang karena masih
menjanjikan imbal hasil yang tinggi. Masuknya dana asing membuat yield Obligasi Negara bertenor
10 tahun pada bulan Maret 2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya
yaitu turun sebesar 59 bps dari posisi 8.26% pada Februari 2016 menjadi 7.67% pada Maret 2016.
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Lampiran

Proyeksi Besaran Ekonomi Makro dan Perbankan Terpilih
Variabel

2012

2013

2014

2015

2016P

2017P

PDB Nominal (Triliun Rp)

8.616

9.546

10.566

11.541

12.734

14.207

PDB Nominal (Miliar US$)

918

916

890

862

965

1.072

PDB Riil (% y/y)

6,0

5,6

5,0

4,8

5,3

5,5

Inflasi (akhir periode, % y/y)

3,7

8,1

8,4

3,4

4,1

4,8

Inflasi (rata-rata, % y/y)

4,0

6,4

6,4

6,4

4,3

4,7

USD/IDR (akhir periode)

9.793

12.189

12.440

13.795

13.200

13.500

USD/IDR (rata-rata)

9.396

10.452

11.879

13.392

13.200

13.250

5,75

7,50

7,75

7,50

-

-

-

6,25

5,50

5,50

(2,5)

(2,5)

(2,5)

Variabel Kunci

BI Rate (akhir periode)
BI 7-Day Reverse Repo Rate (akhir periode)
Surplus/Defisit Fiskal (% PDB)

(1,8)

(2,2)

(2,2)

Sustainabilitas Eksternal
Ekspor Barang (% y/y)
Ekspor Barang (Miliar US$)
Impor (% y/y)

(2,0)

(2,8)

(3,7)

(15,4)

(7,3)

1,8

187,3

182,1

175,3

148,3

137,5

139,9

13,6

(1,3)

(4,5)

(19,8)

(5,5)

3,7

Impor (Miliar US$)

178,7

176,3

168,3

135,1

127,7

132,4

Neraca Berjalan (Miliar US$)

(24,4)

(29,1)

(27,5)

(17,8)

(22,3)

(26,3)

Neraca Berjalan (% PDB)

(2,7)

(3,1)

(3,1)

(2,1)

(2,3)

(2,5)

112,8

99,4

114,3

105,9

114,5

119,8

27,4

29,1

33,0

36,1

35,8

35,3

Konsumsi Swasta

5,5

5,5

5,3

4,8

5,2

5,3

Konsumsi Pemerintah

4,5

6,7

1,2

5,4

6,1

6,8

Pembentukan Modal Tetap Bruto

9,1

5,0

4,6

5,1

5,9

6,3

Ekspor Barang dan Jasa

1,6

4,2

1,0

(2,0)

(0,5)

4,5

Impor Barang dan Jasa

8,0

1,9

2,2

(5,8)

(1,9)

6,4

Sektor Primer

3,9

3,5

2,8

0,3

(0,3)

1,5

Sektor Sekunder

5,6

4,4

4,6

4,2

4,5

4,8

Sektor Tersier

6,8

6,3

6,2

5,7

6,5

6,9

1 Tahun

4,6

5,7

6,9

7,3

6,2

6,2

3 Tahun

5,1

5,9

7,6

7,9

6,9

6,9

5 Tahun

5,4

6,0

7,9

8,1

7,1

7,4

10 Tahun

6,0

6,5

8,2

8,2

7,5

8,0

20 Tahun

6,8

7,3

8,7

8,5

8,2

8,8

Pinjaman

23,1

21,6

11,6

10,4

13,0

14,4

Dana Pihak Ketiga

15,7

13,6

12,3

7,3

10,2

12,4

Loan to Deposit Ratio (%)

84,0

89,9

89,3

92,0

94,3

96,0

Cadangan Devisa (Miliar US$)
Utang Luar Negeri (% PDB)
PDB Riil menurut Pengeluaran (% y/y)

PDB Riil menurut Industri (% y/y)

Yield SUN Rupiah (rata-rata, %)

Perbankan (% y/y)

Sumber: LPS (April 2016)
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Jadwal Rilis Data dan Peristiwa Penting 1 Mei - 31 Mei 2016
Negara

Tanggal

Indikator/Peristiwa

Amerika Serikat

6-Mei-16

Tingkat Pengangguran April 2016

17-Mei-16

Inflasi April 2016

19-Mei-16

Rilis FOMC Meeting 26-27 April 2016

17-Mei-16

Neraca Perdagangan Maret 2016

18-Mei-16

Inflasi April 2016

31-Mei-16

Tingkat Pengangguran April 2016

18-Mei-16

PDB 1Q16

23-Mei-16

Neraca Perdagangan April 2016

31-Mei-16

Tingkat Pengangguran April 2016

3-Mei-16

Neraca Perdagangan April 2016

3-Mei -16

Transaksi Berjalan April 2016

31-Mei-16

Tingkat Pengangguran April 2016

6-Mei-16

Inflasi April 2016

12-Mei-16

Neraca Perdagangan Maret 2016

23-Mei-16

Tingkat Pengangguran April 2016

10-Mei-16

Neraca Perdagangan April 2016

12-Mei-16

Inflasi April 2016

31-Mei-16

PDB 1Q16

8-Mei-16

Neraca Perdagangan April 2016

10-Mei-16

Inflasi April 2016

18-Mei-16

Inflasi April 2016

31-Mei-16

Neraca Perdagangan April 2016

2-Mei-16

Inflasi April 2016

2-Mei-16

Cadangan Devisa April 2016

19-Mei-16

Suku Bunga Acuan

Zona Euro

Jepang

Brazil

Rusia

India

China
Afrika Selatan
Indonesia

Sumber: LPS
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