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Ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh 5,3% pada 2018 dan 5,5% pada 2019, sama
dengan proyeksi kami sebelumnya. Sementara rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2018 dan
2019 diproyeksikan berada di posisi Rp 13.650/US$ dan Rp 13.700/US$, melemah
Rp 100/US$ dari proyeksi sebelumnya.
Proyeksi defisit neraca berjalan dipertahankan di posisi 2% PDB pada tahun 2018 dan 2,2%
PDB pada tahun 2019.
Memasuki tahun 2018, sentimen pasar keuangan global didominasi oleh kenaikan bunga
acuan Fed dan potensi perang dagang yang dilakukan oleh AS dan China.
Di tengah berbagai sentimen negatif global, pasar keuangan Indonesia membutuhkan
sentimen yang positif dari dalam negeri guna mengangkat kinerja Rupiah serta indeks saham
dan obligasi domestik.
Pertumbuhan kredit secara bertahap mulai menunjukkan perbaikan dan mampu tumbuh
8,18% (Februari 2018) y/y, sementara pertumbuhan DPK pada periode yang sama mencapai
8,26% sehingga LDR naik menjadi 89,5%
Kondisi likuiditas masih relatif longgar sementara risiko kredit kembali meningkat terutama
yang berasal dari kredit kelompok NPL dan kolektibilitas 2
Permintaan minyak mentah diperkirakan akan naik rata-rata 1,2 juta bbl/d (barell per day)
dalam 5 tahun ke depan sehingga potensial menyebabkan excess demand dalam jangka
pendek. Kondisi ini berdampak pada kenaikan harga minya hingga menembus level USD 60
per barrel di awal tahun.
Kenaikan harga minyak menyebabkan selisih harga BBM dengan harga keekonomiannya
semakin melebar. Ruang pelebaran berpotensi membesar dan menimbulkan permasalahan
bagi pemerintah dan Pertamina.
Risiko industri perbankan Indonesia masih dalam kondisi normal. Berdasarkan update data
perbankan bulan Januari 2018, dan data pasar bulan Maret 2018, angka BSI pada Maret
2018 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan angka BSI pada bulan Februari 2018,
yaitu dari 99,26% menjadi 99,32%.
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 Ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh 5,3% pada 2018 dan 5,5% pada 2019, sama dengan
perkiraan kami sebelumnya.
 Kami memperkirakan rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2018 dan 2019 di posisi Rp 13.650/US$
dan Rp 13.700/US$, masing-masing lebih lemah Rp 100/US$ dari perkiraan kami sebelumnya.
 Kami mempertahankan proyeksi defisit neraca berjalan di posisi 2% PDB pada tahun 2018 dan
2,2% PDB pada tahun 2019.
Hasil updating kami dengan data-data terbaru menunjukkan bahwa risiko perekonomian dan
sistem keuangan Indonesia pada kuartal IV 2017 secara kualitatif masih berada dalam kondisi normal
dan tidak berbeda dari kondisi di kuartal sebelumnya. Lima dari enam aspek yang kami pantau
mengalami perbaikan kinerja pada kuartal tersebut. Aspek neraca pembayaran dan nilai tukar adalah
satu-satunya yang mengalami pelemahan kinerja. Di sisi lain, tidak terdapat satu pun aspek yang
kami pandang mengalami perbaikan prospek pada kuartal terakhir tahun 2017. Secara kualitatif,
prospek neraca pembayaran dan nilai tukar, harga dan kebijakan moneter, serta pasar keuangan
mengalami pelemahan, sedangkan prospek tiga aspek lainnya tidak berubah.
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Gambar 1. Peta Risiko Kualitatif Perekonomian dan Sistem Keuangan
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Aktivitas Bisnis Domestik
Performa aspek aktivitas bisnis domestik mengalami perbaikan pada kuartal IV 2017, terutama
dilatarbelakangi oleh percepatan pertumbuhan ekonomi. Produk domestik bruto (PDB) Indonesia
tumbuh 5,19% y/y pada kuartal itu, naik dari 5,06% pada kuartal III 2017. Percepatan pertumbuhan
ekonomi ini terjadi seiring dengan menguatnya permintaan domestik. Pertumbuhan konsumsi
swasta naik dari 4,95% pada kuartal III menjadi 4,98% pada kuartal IV. Konsumsi pemerintah tumbuh
3,81% y/y pada kuartal IV, menyusul pertumbuhan 3,48% pada kuartal sebelumnya. Pada periode
yang sama, pertumbuhan y/y pembentukan modal tetap bruto (PMTB) meningkat dari 7,08%
menjadi 7,27%, yang tertinggi selama hampir lima tahun.
Prospek aktivitas bisnis domestik dalam jangka pendek ke depan relatif stabil seiring dengan
momentum pemulihan ekonomi yang masih lemah. Indikator bulanan konsumsi dan investasi terkini
menunjukkan sinyal yang mixed. Misalnya saja, penjualan sepeda motor dan mobil serta impor
barang konsumsi dan barang modal tampak membaik, tapi penjualan eceran dan konsumsi semen
melemah. Di sisi eksternal, aktivitas ekonomi beberapa mitra dagang utama Indonesia tampak stabil
atau bahkan sedikit melemah. Publikasi Consensus Forecasts pada bulan Maret ini menunjukkan
perkiraan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I dan kuartal II di beberapa
perekonomian seperti Jepang, Zona Euro, China, dan Malaysia, sedangkan pertumbuhan ekonomi AS
dan Singapura diperkirakan akan stabil.
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Gambar 2. Perkembangan Indikator Konsumsi dan Investasi
Kami mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini dan tahun
depan masing-masing di level 5,3% dan 5,5%. Momentum permintaan domestik yang mulai
mengarah ke atas, kebijakan moneter yang masih longgar, serta dampak positif dari
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi upside risk yang dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi ke posisi yang lebih tinggi. Sebaliknya, potensi tekanan di sisi eksternal
menjadi downside risk yang perlu diperhatikan. Potensi tekanan di sisi eksternal ini antara lain
bersumber dari meningkatnya volatilitas di pasar keuangan global yang sejalan dengan naiknya
ketidakpastian, normalisasi kebijakan moneter di negara-negara maju, serta kemungkinan perang
dagang akibat aksi sepihak beberapa negara yang menerapkan kebijakan perdagangan yang
protektif.
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Harga dan Kebijakan Moneter
Penurunan inflasi menjelaskan perbaikan kinerja harga dan kebijakan moneter pada kuartal IV
2017. Inflasi indeks harga konsumen (IHK) y/y mengalami penurunan dari 3,72% pada September
2017 menjadi 3,61% pada Desember 2017. Sejalan dengan inflasi headline yang bergerak ke bawah,
inflasi inti y/y juga menurun, yakni dari 3% menjadi 2,95% pada periode yang sama. Ini adalah inflasi
inti y/y yang paling rendah sejak Januari 2003. Pelemahan tekanan inflasi juga terlihat dari
pergerakan deflator PDB yang sebenarnya merupakan indikator tingkat harga yang paling luas.
Deflator PDB tercatat naik 3,84% y/y pada kuartal IV 2017, lebih kecil dari kenaikan 4,01% pada
kuartal sebelumnya.
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Gambar 3. Perkembangan Inflasi dan Suku Bunga Kebijakan
Aspek harga dan kebijakan moneter mengalami pelemahan prospek, dilatarbelakangi oleh
potensi kenaikan inflasi akibat kenaikan harga minyak dan depresiasi nilai tukar. Harga minyak
mentah jenis WTI dan Brent, misalnya, telah naik 28,35% dan 32,22% selama setahun hingga akhir
Maret 2018, sedangkan harga minyak mentah Indonesia (ICP) naik 26,95% y/y. Kenaikan harga
minyak mentah ini telah mendorong PT Pertamina untuk menaikkan harga bahan bakar minyak
(BBM) non-subsidi. Misalnya, harga bensin per liter jenis Pertalite dan Pertamax di Jakarta telah
meningkat Rp 300 dan Rp 500 selama kuartal I 2018. Akibatnya, bensin muncul sebagai salah satu
komoditas penyumbang inflasi di bulan Januari (andil inflasi bulanan sebesar 0,02 poin persentase
atau ppt), Februari (0,02 ppt), dan Maret 2018 (0,04 ppt). Sementara itu, nilai tukar rupiah secara
point to point mengalami depresiasi sebesar 1,54% di sepanjang kuartal I lalu. Dengan
perkembangan ini, kami memperkirakan rata-rata inflasi sebesar 3,5% pada tahun 2018 dan 3,4%
pada tahun 2019, dengan posisi akhir tahun masing-masing sebesar 3,7% dan 3,5%. Angka proyeksi
ini tidak berbeda dari proyeksi kami sebelumnya.
Penurunan inflasi pada kuartal IV 2017 terjadi di tengah kondisi ekonomi makro Indonesia
yang terbilang stabil, sehingga memberi ruang bagi Bank Indonesia (BI) untuk mempertahankan
kebijakan moneternya. Pada kuartal itu, BI 7-day reverse repo rate dipertahankan di posisi 4,25%,
sedangkan bunga deposit facility dan bunga lending facility tidak berubah di level 3,5% dan 5%. BI
baru melakukan pelonggaran kebijakan pada kuartal I 2018, itu pun hanya di wilayah kebijakan
makroprudensial. Ke depan, kami memandang bahwa ruang pelonggaran kebijakan moneter sangat
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terbatas, mengingat kondisi pasar finansial global yang tengah bergejolak, adanya tekanan pada
rupiah, serta risiko inflasi di dalam negeri yang bersumber dari kenaikan harga minyak. Dalam
kondisi seperti ini, normalisasi kebijakan moneter di negara maju malah berpotensi mendorong BI
untuk menaikkan suku bunganya. Memandang hal ini, BI 7-day reverse repo rate kami perkirakan
akan bertahan di level 4,25% pada akhir tahun ini, sebelum meningkat ke 4,5% pada akhir tahun
2019.
Neraca Pembayaran dan Nilai Tukar
Neraca pembayaran dan nilai tukar adalah satu-satunya aspek yang pada kuartal IV 2017 lalu
sekaligus mengalami pelemahan kinerja dan prospek. Pelemahan kinerja aspek ini mencerminkan
depresiasi nilai tukar serta anjloknya surplus neraca pembayaran yang disebabkan oleh pelebaran
defisit neraca berjalan dan penurunan surplus neraca finansial. Secara rata-rata, nilai tukar rupiah
melemah 1,54% q/q pada kuartal IV 2017, sedangkan secara point to point terjadi pelemahan
sebesar 0,42%. Neraca pembayaran pada kuartal itu mengalami surplus US$ 973,87 juta, turun
signifikan dari US$ 5,36 miliar di kuartal III 2017. Pelemahan di neraca barang dan neraca jasa
menyebabkan defisit neraca berjalan melebar ke US$ 5,76 miliar (2,23% PDB) pada kuartal IV dari
US$ 4,56 miliar (1,73% PDB). Sementara, penurunan penanaman modal asing (PMA) dan investasi
asing di surat berharga negara (SBN) rupiah menyebabkan surplus neraca finansial terpangkas dari
US$ 10,77 miliar menjadi US$ 6,52 miliar. Dengan perkembangan ini, basic balance (neraca berjalan
dan investasi langsung) mengalami defisit sebanyak US$ 1,16 miliar pada kuartal lalu setelah
mengalami surplus US$ 3,51 miliar pada kuartal III.
Neraca Pembayaran
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Gambar 4. Neraca Pembayaran dan Nilai Tukar Rupiah
Nilai tukar rupiah melemah pada kuartal IV 2017 seiring dengan menguatnya sentimen dolar
AS di tengah kenaikan Fed rate dan dirilisnya kebijakan reformasi pajak AS. Rata-rata nilai tukar
rupiah mencapai Rp 13.535/US$ pada kuartal itu, melemah dari Rp 13.330 /US$ pada kuartal III
2017. Secara point to point, rupiah juga mengalami depresiasi terhadap dolar AS, yaitu dari Rp
13.492 pada akhir September menjadi Rp 13.548 pada akhir Desember 2017. Jika yang dilihat adalah
nilai tukar terhadap berbagai mata uang, rupiah juga mengalami depresiasi secara nominal dan riil,
terlihat dari penurunan indeks nilai tukar efektif nominal (NEER) dan nilai tukar efektif riil (REER).
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Pelemahan rupiah kali ini selaras dengan apresiasi dolar AS terhadap berbagai mata uang,
sebagaimana terlihat dari kenaikan rata-rata indeks dolar AS pada kuartal IV dari posisi kuartal
sebelumnya. Pergerakan dolar AS sendiri tampak terpengaruh oleh kenaikan Fed rate sebesar 25 bps
ke kisaran 1,25%–1,5% pada Desember 2017 serta rilis kebijakan reformasi pajak oleh pemerintah AS
di bulan yang sama. Capital outflows juga menjadi faktor penting yang mendorong pelemahan
rupiah. Secara total, kepemilikan asing atas saham, surat berharga negara (SBN) rupiah, dan
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) mengalami penurunan sebanyak Rp 12,36 triliun pada kuartal IV 2017.
Prospek neraca pembayaran dan nilai tukar melemah, sejalan dengan menguatnya tekanan
terhadap nilai tukar dan neraca finansial seiring volatilitas pasar keuangan global yang meningkat.
Prospek kebijakan moneter AS masih menjadi salah satu sentimen penting di pasar keuangan global
pada semester I 2018, terutama berkaitan dengan jalur kenaikan suku bunga yang lebih curam dari
perkiraan sebelumnya. Selain itu, juga muncul ketidakpastian baru yang berasal dari potensi perang
dagang. AS dan China secara bergantian mengumumkan pengenaan bea masuk untuk mengurangi
impornya satu sama lain. Naiknya ketidakpastian di pasar keuangan global tercermin dari
peningkatan rata-rata indeks VIX dari 10,31 pada kuartal IV 2017 menjadi 17,35 pada kuartal I 2018.
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Tabel 1. Neraca Pembayaran: Aktual dan Proyeksi (Juta US$)
Kami memperkirakan defisit neraca berjalan sebesar US$ 21,97 miliar (2% PDB) pada tahun
2018 dan US$ 26,34 miliar (2,2% PDB) pada tahun 2019. Angka rasio terhadap PDB itu sama dengan
perkiraan kami sebelumnya. Defisit neraca berjalan diperkirakan naik dari US$ 17,29 miliar (1,7%
PDB) pada tahun 2017, terutama akibat kenaikan impor yang sejalan dengan pemulihan aktivitas
ekonomi domestik serta pelebaran defisit di neraca jasa. Sedangkan, neraca pembayaran kami
perkirakan mengalami surplus sebanyak US$ 4,23 miliar pada tahun 2018 dan US$ 6,58 miliar pada
tahun 2019. Angka surplus ini lebih rendah dari perkiraan kami sebelumnya yang masing-masing
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berada di posisi US$ 14,66 miliar dan US$ 12,62 miliar. Revisi ke bawah ini mencerminkan prospek
pasar keuangan global yang tampak lebih lemah dari perkiraan kami sebelumnya, seiring dengan
ketidakpastian yang sedang tinggi saat ini. Kondisi ini juga tercermin dari revisi proyeksi surplus di
neraca modal dan finansial dari US$ 36,34 miliar menjadi US$ 26,2 miliar pada tahun 2018 dan dari
US$ 38,64 miliar menjadi US$ 32,92 miliar pada tahun 2019.
Sejalan dengan melemahnya prospek keseimbangan eksternal, kami merevisi perkiraan ratarata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada tahun ini dari Rp 13.550 menjadi Rp 13.650. Pada
tahun 2019, rata-rata nilai tukar diprediksi mencapai Rp 13.700, juga lebih lemah dari perkiraan
sebelumnya yang berada di level Rp 13.600. Pada akhir tahun ini dan akhir tahun depan, rupiah
diproyeksikan mencapai Rp 13.700. Selain berbagai downside risk yang kami sebutkan sebelumnya,
rupiah juga menghadapi upside risk yang bersumber dari yield surat utang Indonesia yang masih
relatif tinggi di tengah tren perbaikan sovereign rating serta penguatan harga komoditas yang akan
mendukung kinerja neraca berjalan.
Sistem Perbankan
Percepatan pertumbuhan kredit, meski masih di level yang relatif rendah, dan penurunan
rasio kredit bermasalah (NPL) merupakan faktor utama yang mendasari perbaikan kinerja aspek
sistem perbankan pada kuartal IV 2017. Kredit bank umum tumbuh 8,24% y/y pada kuartal IV, lebih
tinggi dari pertumbuhan di kuartal III yang mencapai 7,86%. Kondisi berbeda dialami oleh dana pihak
ketiga (DPK) perbankan yang pada periode yang sama mengalami perlambatan pertumbuhan y/y
dari 11,69% menjadi 9,35%. Dengan perkembangan ini, rasio kredit terhadap simpanan (LDR) naik
dari 88,35% di bulan September menjadi 89,58% pada bulan Desember 2017.
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Gambar 5. Kredit, DPK, dan NPL Perbankan
Kualitas kredit perbankan juga membaik di kuartal terakhir tahun lalu. Rasio NPL tercatat
turun dari 2,93% pada September 2017 menjadi 2,59% di bulan Desember, yang terendah selama
dua tahun. Perbaikan kualitas kredit juga terlihat dari pertumbuhan NPL nominal yang mulai
memasuki teritori negatif pada kuartal IV. NPL nominal tercatat mengalami kontraksi sebesar 4,07%
y/y pada Desember 2017. Sementara, kinerja indikator industri perbankan lain tampak tidak sebaik
NPL dan pertumbuhan kredit. Indikator profitabilitas dan permodalan bank, misalnya, mengalami
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sedikit pelemahan. Rasio laba terhadap aset (ROA) tercatat menurun dari 2,47% di bulan September
menjadi 2,45% di bulan Desember, sedangkan rasio kecukupan modal (CAR) terpangkas dari 23,25%
menjadi 23,18%.
Prospek aspek sistem perbankan tidak berubah seiring dengan prospek pertumbuhan
ekonomi yang stabil di tengah permintaan terhadap kredit yang masih lemah. Data internal kami
menunjukkan pertumbuhan kredit di bulan Februari 2018 yang tidak banyak berbeda dari
pertumbuhan di bulan Desember. Akan tetapi, pertumbuhan DPK terus melambat. Kami
memperkirakan pertumbuhan y/y kredit sebesar 10% pada tahun 2018 dan 12,1% pada tahun 2019,
tidak berubah dari perkiraan kami sebelumnya. Kami juga mempertahankan proyeksi pertumbuhan
DPK di posisi 8% pada tahun 2018 dan 9,1% pada tahun 2019. Dengan perkembangan ini, LDR
perbankan diperkirakan mencapai 92,2% pada tahun 2018 dan 94,6% pada tahun 2019.
Pasar Keuangan
Kenaikan harga saham serta penurunan yield SBN dan CDS Indonesia menjelaskan perbaikan
kinerja aspek pasar keuangan pada kuartal IV 2017. Indeks harga saham gabungan (IHSG) tercatat
naik 7,71% pada periode Oktober–Desember lalu di tengah masih maraknya aksi jual oleh investor
asing. Sementara, yield SBN rupiah bertenor 5 dan 10 tahun mengalami penurunan sebesar 16 bps
dan 18 bps pada kuartal IV lalu. Di saat yang sama, CDS Indonesia dengan tenor lima tahun turun
dari 104,05 pada akhir September 2017 menjadi 84,88 pada akhir Desember lalu, mencerminkan
perbaikan persepsi investor dalam berinvestasi di pasar finansial Indonesia.
Prospek pasar keuangan secara kualitatif melemah, dilatarbelakangi oleh menguatnya tekanan
pada pasar keuangan domestik seiring naiknya volatilitas pasar keuangan global. Di sepanjang
kuartal I 2018, investor asing di pasar saham melakukan penjualan bersih (net sell) sebanyak Rp
29,13 triliun dan ini menjadi salah satu faktor yang mendorong penurunan IHSG sebesar 2,62% q/q
di kuartal itu. Sementara, yield SBN bertenor 10 tahun mencapai 6,68% pada akhir Maret, naik 36
bps dari posisi akhir tahun 2017. Di sepanjang kuartal I, investor asing menambah kepemilikan
mereka atas SBN rupiah yang bisa diperdagangkan sebanyak Rp 22,64 triliun. Akan tetapi,
sebenarnya sempat terjadi capital outflows yang cukup besar di bulan Februari (Rp 21,55 triliun)
akibat sentimen kenaikan Fed rate yang diyakini akan lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya.
Perkembangan arus dana di pasar saham dan SBN tersebut tidak terlepas dari apa yang terjadi di
pasar keuangan global. Volatilitas di pasar global terpantau meningkat sebagaimana terlihat dari
kenaikan rata-rata indeks VIX menjadi 17,35 pada kuartal I 2018 dari 10,31 pada kuartal sebelumnya.
Dengan perkembangan ini, rata-rata yield SBN bertenor 5 tahun dan 10 tahun pada tahun ini
diperkirakan mencapai 6,3% dan 6,8%.
Kebijakan Fiskal
Kinerja aspek kebijakan fiskal membaik seiring turunnya realisasi defisit APBN pada kuartal IV
2017 akibat perbaikan di sisi penerimaan. Penerimaan negara naik 17,84% y/y pada kuartal itu
setelah mengalami penurunan sebanyak 14,81% pada kuartal III. Pada kuartal IV, belanja negara juga
naik 13,43% y/y, menyusul peningkatan 9,4% pada kuartal sebelumnya. Dengan perkembangan ini,
APBN mengalami defisit sebesar Rp 71,84 triliun (2,08% PDB), lebih rendah dari defisit sebesar Rp
100,45 triliun (2,87% PDB) pada kuartal III. Selain didukung oleh perbaikan penerimaan negara,
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kinerja aspek kebijakan fiskal juga didukung oleh penurunan rasio utang pemerintah pusat terhadap
PDB, yaitu dari 29,08% pada kuartal III menjadi 28,98% pada kuartal IV.
Prospek kebijakan fiskal secara kualitatif kami pandang tidak berubah, mengingat dampak
kenaikan harga minyak yang diperkirakan netral atau minimal terhadap posisi APBN. Rata-rata ICP
selama Januari–Maret 2018 mencapai US$ 63,04/barel, jauh di atas asumsinya yang sebesar US$
48/barel. Menurut Kementerian Keuangan, jika realisasi ICP lebih tinggi US$ 1/barel dari asumsinya,
defisit APBN 2018 akan berkurang sekitar Rp 300 miliar hingga Rp 1 triliun. Meski demikian, dampak
positif dari harga minyak yang tinggi itu dibatasi oleh dampak negatifnya terhadap perolehan dividen
dari Pertamina selaku badan usaha milik negara (BUMN). Sebagaimana diketahui, dengan harga jual
bensin jenis Premium yang tidak berubah, beban selisih harga jual produk ini dengan harga
keekonomiannya kini menjadi beban Pertamina. Kebijakan terbaru yang mewajibkan penyedia BBM
non-subsidi untuk mendapatkan persetujuan pemerintah jika akan menaikkan harga BBM juga akan
menimbulkan tambahan beban bagi keuangan Pertamina.
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Pasar Keuangan Maret 2018: Sentimen Kenaikan Fed Rate dan
Potensi Perang Dagang
Dienda Siti Rufaedah
 Memasuki tahun 2018, sentimen pasar keuangan global didominasi oleh kenaikan bunga acuan
Fed dan potensi perang dagang yang dilakukan oleh AS dan China.
 Di tengah berbagai sentimen negatif global, pasar keuangan Indonesia membutuhkan sentimen
yang positif dari dalam negeri guna mengangkat kinerja Rupiah serta indeks saham dan obligasi
domestik.
Memasuki tahun 2018, Federal Reserve (The Fed) sesuai ekspektasi menaikkan bunga acuan
(Fed rate) sebesar 25 bps ke level 1,5%-1,75% pada rapat FOMC tanggal 20-21 Maret 2018.
Keputusan ini didasarkan pada kondisi pasar tenaga kerja AS yang terus melanjutkan penguatan dan
aktivitas perekonomian yang tumbuh pada level moderat. Namun di sisi lain, inflasi AS tercatat
masih berada di bawah target bank sentral sebesar 2%. Meskipun demikian, The Fed memperkirakan
tingkat inflasi akan meningkat dalam beberapa bulan ke depan dan stabil di level 2%.
Perekonomian AS tercatat menambahkan 313 ribu pekerjaan pada bulan Februari 2018, naik
dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 239 ribu pekerjaan dan lebih tinggi dari ekspektasi
sebesar 200 ribu pekerjaan. Sementara itu, tingkat pengangguran stabil dengan berada pada level
yang rendah sebesar 4,1% dalam 5 (lima) bulan berturut-turut. Di sisi lain, data Core PCE Price Index
(diluar harga makanan dan energi), yang menjadi ukuran dari target inflasi The Fed, tumbuh sebesar
1,5% y/y pada bulan Februari 2018, tidak berubah dibandingkan bulan sebelumnya.
Jika dilihat indikator-indikator sentimen pasar keuangan global, indeks VIX dan EMBI secara
serentak menunjukkan tren yang meningkat setelah sebelumnya relatif membaik di awal bulan
Maret 2018. Kenaikan kedua indikator ini disinyalir dipicu oleh kenaikan Fed rate dan sentimen
negatif global lainnya. Selama bulan Maret 2018, indeks VIX dan EMBI masing-masing naik ke level
19,97 dan 325,97. Kedua indikator tersebut bahkan membukukan rekor tertingginya pada tanggal 23
Maret 2018, tertinggi sejak Agustus 2015 dan November 2017.
Kenaikan Fed rate di bulan Maret 2018 memang sesuai ekspektasi dan pelaku pasar
diperkirakan telah melakukan priced-in terhadap kebijakan tersebut namun yang menjadi
kekhawatiran adalah adanya potensi kenaikan Fed rate yang lebih agresif. Hal ini dipicu oleh
membaiknya data ketenagakerjaan AS yang ditunjukkan oleh kenaikan tingkat upah di atas
ekspektasi dan berpotensi mendorong kenaikan ekspektasi inflasi AS. Kenaikan ekspektasi inflasi ini
bukan tidak mungkin akan memicu kenaikan Fed rate lebih banyak dari yang diperkirakan.
Di sisi lain, sentimen pasar keuangan global dipicu oleh perang dagang yang melibatkan AS
dan China. Perang dagang ini berpotensi memicu ketidakpastian global dan dapat meningkatkan
volatilitas di pasar keuangan. Seperti diketahui, AS memberlakukan tarif impor dari China senilai
USD60 miliar menyusul adanya dugaan bahwa China telah mencuri hak kekayaan intelektual dan
defisit neraca perdagangan dengan China yang mencapai USD375 miliar. Selain itu, AS juga telah
mengenakan tarif impor sebesar 25% untuk baja dan 10% untuk aluminium. Merespon hal tersebut,
China mengancam akan melakukan hal serupa dengan menaikkan tarif impor sebesar 15%-25%
untuk sekitar 128 produk AS. China juga disebut akan mengenakan tarif sebesar USD3 miliar
terhadap barang-barang impor AS.
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Gambar 6. Perkembangan Indikator Sentimen Pasar Global dan Mata Uang Global

Di tengah kekhawatiran mengenai kenaikan Fed rate dan perang dagang tersebut, indeks
Dolar AS terpantau melemah terhadap sejumlah mata uang utama lainnya. Hingga bulan Maret
2018, indeks Dolar AS, yang mengukur kinerja Dolar AS terhadap enam mata uang utama,
menunjukkan penurunan sebesar 0,7% mtd ke level 89,97. Indeks Dolar AS juga menurun sebesar
2,3% ytd jika dibandingkan dengan akhir tahun 2017. Jika dilihat dari pergerakan mata uang
sejumlah negara maju dan negara berkembang yang kami pantau, mata uang tersebut mayoritas
menguat terhadap Dolar AS: Yen (+5,7% ytd), Euro (+2,7% ytd), Ringgit (+4,5% ytd), dan Baht (+4,3%
ytd). Hanya beberapa mata uang yang terpantau melemah terhadap Dolar AS: Lira (-4,1% ytd),
Rupee (-2% ytd), dan Rupiah (-1,3% ytd).
Konflik perang dagang antara AS dan China telah mendorong pelaku pasar menjauhi aset-aset
berisiko dan beralih ke Yen sebagai salah satu aset safe haven. Hingga bulan Maret 2018, Yen
menguat mencapai 5,7% ytd ke level 106,28 per Dolar AS. Di sisi lain, inflasi Jepang terus mengalami
kenaikan dan semakin mendekati target bank sentral sebesar 2%. Pada bulan Februari 2018, inflasi
Jepang tercatat berada pada level 1,5% y/y, naik dibandingkan akhir tahun 2017 yang sebesar 1%
y/y. Penguatan Yen dan naiknya inflasi Jepang ini berpotensi memicu penarikan stimulus moneter
oleh Bank Sentral Jepang (BoJ). Namun, BoJ menyatakan tetap akan menerapkan kebijakan moneter
yang akomodatif, bila diperlukan.
Ekonomi Zona Euro terus mengalami pertumbuhan sebesar 2,7% y/y pada kuartal IV 2017,
naik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2% y/y. Selain itu, risalah dari
pertemuan Bank Sentral Eropa (ECB) terakhir menunjukkan nada hawkish dimana bank sentral
memberikan sinyal akan beralih dari kebijakan moneter ultra longgar di tahun ini menuju tapering,
ditambah jika ekonomi Zona Euro terus menguat dan inflasi menuju target bank sentral sebesar 2%.
Hal ini mendorong penguatan Euro yang pada bulan Maret 2018 mengalami apresiasi sebesar 2,7%
ytd ke level 1,23 per Dolar AS.
Mata uang Ringgit terpantau menguat terhadap Dolar AS selama bulan Maret 2018.
Penguatan Ringgit ini dipicu oleh langkah Bank Sentral Malaysia (BNM) yang pada bulan Januari 2018
untuk pertama kalinya dalam tiga tahun terakhir menaikkan bunga acuan sebesar 25 bps ke level
3,25%. Langkah BNM ini mendorong Ringgit terus menguat hingga bulan Maret 2018 sebesar 4,5%
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ytd ke level 3,86 per Dolar AS. Meskipun demikian, penguatan Ringgit berpotensi mendapat tekanan
dari permasalahan sosial ekonomi dan politik yang terjadi di Malaysia. Pada tanggal 7 April 2018,
pemerintah Malaysia membubarkan Parlemen dan membuka jalan untuk pemilihan umum (pemilu)
serta ditandai dengan memburuknya perekonomian Malaysia dan skandal korupsi.
Lira mengalami pelemahan terhadap Dolar AS menyusul kekhawatiran atas meningkatnya
ketidakseimbangan ekonomi akibat pengetatan kebijakan moneter global serta perseteruan baru
antara Presiden Erdogan dan pejabat bank sentral mengenai stance kebijakan moneter. Penurunan
ekonomi Turki ini terutama bersumber dari realisasi inflasi yang mencapai double digit secara terus
menerus dan defisit neraca berjalan yang semakin melebar. Hal ini telah meningkatkan risiko
guncangan eksternal dan memicu penurunan sovereign credit rating oleh Moody’s ke level Ba2 “noninvestment grade speculative”. Di sisi lain, tingginya bunga acuan dinilai telah menyebabkan inflasi
tinggi dan berdampak pada melemahnya Lira.
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Gambar 7. Perkembangan Indeks Saham dan Yield Obligasi Pemerintah Global
Meningkatnya kekhawatiran terhadap perang dagang antara AS dan China juga berdampak
pada pasar saham global yang secara mayoritas menunjukkan penurunan. Indeks MSCI global dan
MSCI negara maju terpantau turun masing-masing sebesar 1,41% ytd dan 1,74% ytd ke level 505,81
dan 2.066,84 pada akhir bulan Maret 2018. Koreksi di indeks saham ini semakin dipicu oleh
memanasnya tensi perang dagang menyusul Trump yang baru-baru ini menyarankan Kementerian
Keuangan AS untuk mempertimbangkan tarif tambahan senilai USD100 miliar pada barang impor
asal China. Sebagai langkah balasan, China disebut akan mengeluarkan daftar 106 produk asal AS
yang akan dikenakan tarif impor sebesar 25%.
Bursa Wall Street yang ditunjukkan oleh indeks Dow Jones dan S&P 500 masing-masing
terpantau mengalami penurunan sebesar 2,49% ytd dan 1,22% ytd ke level 24.103,11 dan 2.640,87
pada penutupan perdagangan tanggal 30 Maret 2018. Indeks Nikkei 225 juga mengalami penurunan
tertinggi diantara indeks saham negara maju dan negara berkembang yang kami pantau sebesar
5,8% ytd ke level 21.454,3. Di sisi lain, indeks Ibovespa menunjukkan sebaliknya dengan bergerak
positif sebesar 11,7% ytd ke level 85.365,56 pada periode yang sama.
Pasar obligasi global secara mayoritas menunjukkan tekanan yang tercermin dari kenaikan
imbal hasil obligasi pemerintah di kisaran 3 bps hingga 77 bps ytd. Kenaikan imbal hasil ini dipicu
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oleh kenaikan bunga acuan Fed, dimana naiknya bunga acuan Fed akan mendorong kenaikan pada
imbal hasil US Treasury dan obligasi pemerintah negara maju beserta negara berkembang lainnya.
Imbal hasil US Treasury sendiri naik cukup signifikan mencapai 33 bps ytd ke level 2,74% pada akhir
Maret 2018.
Kenaikan imbal hasil ini pada satu sisi memang menunjukkan adanya penurunan harga
sekaligus mengindikasikan minat yang turun terhadap obligasi namun di sisi lain imbal hasil yang
naik justru menjadi menarik bagi pelaku pasar. Dalam hal ini, bukan berarti tidak akan mendorong
investor kembali ke pasar obligasi AS mengingat semakin membaiknya perekonomian AS, dan dapat
berpotensi menekan obligasi negara lainnya. Sementara itu, imbal hasil obligasi pemerintah Brasil
dan China menunjukkan penurunan masing-masing sebesar 77 bps dan 15 bps ytd ke level 9,49%
dan 3,75%.
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Gambar 8. Perkembangan Net Buy dan Valuasi Saham
Faktor eksternal global terpantau telah menekan kinerja Rupiah, dimana hingga akhir bulan
Maret 2018 Rupiah melemah terhadap Dolar AS sebesar 1,3% ytd ke level 13.728. Kenaikan bunga
acuan Fed dan potensi kenaikannya di tahun 2018 serta perang dagang global telah memicu capital
outflow dari negara berkembang termasuk Indonesia dan berakibat pada melemahnya nilai tukar
Rupiah terhadap Dolar AS. Dari dalam negeri, defisit transaksi berjalan juga mendorong koreksi
Rupiah lebih lanjut. Pada tahun 2017, transaksi berjalan mencatatkan defisit mencapai 1,7%
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Tingginya defisit transaksi berjalan ini disebabkan oleh ketergantungan terhadap impor yang
tinggi sehingga berdampak pada volatilitas nilai tukar Rupiah. Di sisi lain, neraca perdagangan juga
menunjukkan defisit yang untuk keempat kalinya terjadi sejak tahun 2016. Pada bulan Februari
2018, defisit neraca perdagangan tercatat sebesar USD116 juta. Defisit ini disebabkan oleh lonjakan
impor yang dikombinasikan dengan pertumbuhan ekspor yang meningkat namun lebih kecil. Pada
periode tersebut, impor naik sebesar 25,18% y/y ke level USD14,1 miliar sedangkan ekspor hanya
naik sebesar 11,76% y/y ke level USD14,21 miliar.
Untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah tersebut, Bank Indonesia melakukan intervensi dengan
melepas cadangan devisa, hal ini tercermin dari tergerusnya cadangan devisa senilai USD2,06 miliar,
dari USD128,06 miliar pada bulan Februari 2018 menjadi USD126miliar pada bulan Maret 2018.
Cadangan devisa sendiri tercatat telah berkurang mencapai USD4,19 miliar dibandingkan akhir tahun
2017. Meskipun di tengah pelemahan Rupiah dan penurunan cadangan devisa, namun Bank
Indonesia mempertahankan BI 7-day reverse repo di level 4,25% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG)
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bulan Maret 2018. Keputusan ini disinyalir sebagai langkah untuk tetap memacu pertumbuhan
ekonomi mengingat bunga rendah dibutuhkan sebagai stimulus.
Pelemahan Rupiah juga turut membayangi kinerja dari pasar saham Indonesia. Hal ini
tercermin dari tertekannya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 2,6% ytd ke level 6.188,99
pada perdagangan tanggal 29 Maret 2018. Koreksi IHSG ini sejalan dengan penurunan pada
mayoritas indeks saham global. Penurunan IHSG tersebut dipicu oleh aksi jual oleh investor asing
mencapai Rp14,93 triliun pada bulan Maret 2018. Net sell ini meningkat dibandingkan bulan
sebelumnya sebesar -Rp10,6 triliun. Jika dilihat secara sektoral, mayoritas indeks sektoral mengalami
penurunan dengan penurunan tertinggi dialami oleh sektor infrastruktur sebesar 10,66% ytd.
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Gambar 9. Perkembangan Kepemilikan Asing di SBN, Net Buy SBN, dan Bid to Cover Ratio

Pada bulan Maret 2018, imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun
menunjukkan tekanan sebesar 36 bps ke level 6,68% jika dibandingkan akhir tahun 2017. Naiknya
imbal hasil obligasi pemerintah ini sejalan dengan kenaikan imbal hasil US Treasury yang dipicu oleh
meningkatnya bunga acuan Fed dan kekhawatiran terhadap potensi perang dagang AS-China. Di sisi
lain, melemahnya nilai tukar Rupiah juga turut menekan kinerja obligasi dan memicu kenaikan imbal
hasil. Meskipun begitu, imbal hasil ini dinilai masih atraktif untuk menarik investor asing masuk ke
pasar obligasi domestik.
Di sisi lain, setelah investor asing sempat keluar dari pasar obligasi Indonesia, dana asing
tercatat kembali masuk dengan membukukan pembelian bersih (net buy) pada bulan Maret 2018.
Pada bulan Maret 2018, kepemilikan investor asing mengalami kenaikan sebesar Rp10,57 triliun, dari
Rp848,22 triliun pada bulan Februari 2018 (share 39,83% terhadap total SBN yang dapat
diperdagangkan) menjadi Rp 858,79 triliun (share 39,31% terhadap total SBN yang dapat
diperdagangkan). Namun jika dibandingkan akhir tahun 2017, investor asing masih mencatatkan net
buy sebesar Rp27,98 triliun. Untuk menjaga stabilitas harga SBN, Bank Indonesia juga disinyalir
melakukan intervensi di pasar obligasi domestik.
Di sisi lain, tekanan di pasar obligasi tercermin dari turunnya jumlah penawaran yang masuk
(incoming bid) pada lelang SBN dan SBSN selama bulan Maret 2018. Pada periode tersebut, incoming
bid turun sebesar Rp16,7 triliun, dari Rp120,43 triliun pada lelang bulan Februari 2018 menjadi
Rp103,73 triliun. Jumlah yang diserap oleh pemerintah (bid accepted) juga mengalami penurunan
sebesar Rp4,5 triliun, dari Rp62,65 triliun pada lelang bulan Februari 2018 menjadi Rp58,15 triliun.
Namun demikian, incoming bid selama lelang di kuartal I 2018 mengalami peningkatan sebesar
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Rp114,86 triliun, dari Rp375,47 triliun pada lelang di kuartal yang sama tahun sebelumnya menjadi
Rp490,33 triliun. Sementara itu, bid accepted pada lelang di kuartal I 2018 juga naik sebesar Rp48,41
triliun ke level Rp210,98 triliun.
Pasar obligasi diperkirakan akan mendapat sentimen positif yang berasal dari kenaikan
sovereign credit rating Indonesia oleh Moody’s. Pada tanggal 13 April 2018, lembaga pemeringkat
internasional tersebut meningkatkan sovereign credit rating Indonesia sebanyak 1 notch dari Baa3
dengan outlook positif menjadi Baa2 dengan outlook stabil. Menurut Moody’s, keputusan
peningkatan rating ini berdasarkan pada kerangka kebijakan yang kredibel dan efektif serta dinilai
kondusif bagi stabilitas ekonomi.
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Industri Perbankan: Waktu Untuk
Pemulihan

Industri Perbankan : Waktu Untuk Pemulihan
Ahmad Subhan
 Pertumbuhan kredit secara bertahap mulai menunjukkan perbaikan dan mampu tumbuh 8,18%
(Februari 2018) y/y, sementara pertumbuhan DPK pada periode yang sama mencapai 8,26%
sehingga LDR naik menjadi 89,5%
 Kondisi likuiditas masih relatif longgar sementara risiko kredit kembali meningkat terutama yang
berasal dari kredit kelompok NPL dan kolektibilitas 2.
Sampai dengan bulan Februari 2018 kinerja industri perbankan terus menunjukkan proses
pemulihan secara bertahan yang ditandai dengan pertumbuhan kredit yang mulai meningkat
mengimbangi pertumbuhan DPK yang sepanjang tahun lalu hingga awal tahun ini tumbuh lebih
tinggi. Membaiknya pertumbuhan kredit yang lebih berimbang tersebut memberikan sinyal adanya
pemulihan bagi kinerja bank dan diharapkan dapat berlanjut pada periode berikutnya. Tercatat
hingga akhir Februari 2018 kredit perbankan tumbuh sekitar 8,18% y/y relatif membaik dari kinerja
periode sebelumnya yang tumbuh 7,55% y/y. Pemulihan merata terjadi pada semua kelompok buku
ditopang penyaluran kredit modal kerja dan konsumsi sementara kredit investasi cenderung masih
stagnan. Meski demikian pertumbuhan ini belum cukup tinggi jika dibandingkan rata-rata historis
periode yang sama, bahkan untuk periode tahun 2106 yang masih mencatat pertumbuhan sebesar
8,78% (Februari 2107).
Pertumbuhan DPK di bulan Februari 2018 mencapai 8,26% y/y relatif lebih rendah
dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 8,36% y/y. Secara tren dalam 3 bulan terakhir
pertumbuhan DPK cenderung menurun akibat menurunnya pertumbuhan penempatan pada produk
deposito. Melemahnya pertumbuhan DPK saat ini terjadi di tengah strategi bank yang masih
berupaya menurunkan tingkat bunga sehingga diperkirakan mempengaruhi perilaku nasabah untuk
mencari penempatan dana diluar produk bank. Dengan level pertumbuhan kredit dan DPK yang
lebih seimbang diatas rasio LDR bank sedikit mengalami peningkatan sebesar 10bps menjadi 89,50%
dibandingkan periode bulan sebelumnya.

Sumber : LPS
Gambar 10. Pertumbuhan Kredit, DPK dan Laba Rugi
Belum pulihnya pertumbuhan kredit terjadi sebagai dampak dari proses konsolidasi yang
dilakukan perusahaan dan perbankan. Dari sisi debitur hingga saat ini calon debitur masih cenderung
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memilih menahan ekspansi bisnis terutama untuk melalakukan investasi dan lebih menjaga
kesinambungan bisnis atau produksi. Sementara perbankan lebih selektif dalam memberikan
fasilitas kredit baru dan memilih fokus hanya menjaga portfolio yang ada di tengah upaya perbaikan
kualitas kredit yang masih terus berjalan. Pertumbuhan kredit diharapkan akan membaik seiring
membaiknya kondisi perekonomian dan konsumsi.
Secara struktur penyaluran kredit perbankan tidak mengalami banyak perubahan, tiga sektor
ekonomi yang masih menjadi target utama penyaluran kredit di awal tahun 2018 adalah ke sektor
rumah tangga, sektor perdagangan dan sektor perindustrian. Kondisi tersebut tidak jauh berbeda
dibanding tahun-tahun sebelumnya yang juga masih fokus pada tiga sektor tersebut. Secara proporsi
pertumbuhan sektor rumah tangga atau konsumsi terus menunjukkan peningkatan. Berdasarkan
data Februari 2018 penyaluran kredit ke rumah tangga ini menguasai sekitar 23% dari total kredit
atau sebesar Rp1.031 triliun. Membaiknya konsumsi rumah tangga dan realtif rendahnya tingkat
bunga yang diberikan pada segmen ini dalam 2 tahun terakhir mendorong peningkatan pada
permintaan kredit. Disamping itu risiko pada kredit ini juga relatif terkendali dengan kisaran NPL
tidak lebih dari 2,5%.
Ditengah belum pulihnya kinerja sektor produktif akibat efek dari perlambatan ekonomi dan
harga komoditas dalam beberapa tahun terakhir, perbankan terus berupaya memperbaiki kinerja
penyaluran kredit. Sektor perdagangan dan industri pengolahan masih menjadi andalan utama
penyaluran kredit perbankan meskipun kedua sektor produktif ini juga juga mengalami tekanan.
Berdasarkan data posisi Februari 2018 sektor perdagangan menguasai sebesar 19% dari total kredit
atau Rp874 triliun. Penyaluran di sektor perdagangan ini umumnya diberikan melalui jalur kredit
komersial dan UMKM yang sebagian besar bergerak di sektor distribusi dan logistik barang.
Sementara untuk sektor industri pengolahan yang berada di tempat ketiga, berdasarkan data
Februari 2018 memiliki market share sekitar 17% dari total kredit atau sebesar Rp773 triliun. Sektor
ini sebagian besar merupakan nasabah korporasi dan komersial yang memproduksi barang untuk
konsumsi domestik dan sebagian kecil untuk tujuan ekspor.

Sumber : LPS
Gambar 11. Kredit Berdasarkan Sektor dan tingkat NPL-nya (Tidak Termasuk UUS)
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Membaiknya kinerja penyaluran kredit di bulan kedua 2018 diikuti pula dengan adanya
adanya penurunan kualitas kredit baik ditinjau dari sisi nominal maupun dari sisi rasio non
performing loan (NPL). Tercatat rasio NPL bulan Februari 2018 mencapai 2,86% naik dari posisi NPL
akhir tahun 2107 yang mencapai 2,58%. Demikian pula jika dilihat secara nominal pada periode yang
sama, NPL perbankan naik 9,1% atau setara dengan Rp 11,2 triliun. Meskipun level NPL saat ini
secara relatif rasio dan nominal lebih rendah dibandingkan periode Februari 2017, namun kenaikan
yang terjadi dalam 2 bulan terakhir ini perlu menjadi perhatian perbankan. Hal ini mengindikasikan
bahwa risiko pemburukan kualitas kredit masih cukup besar membayangi kinerja bank di tahun
2018. Langkah hapus buku, pelunasan melalui penjualan agunan serta perbaikan kolektibilitas yang
telah dilakukan tampaknya masih belum memadai mempertimbangkan bahwa besaran
restrukturisasi kredit yang berada di buku bank masih cukup besar.
Dari sisi risiko kredit sektoral, berdasarkan data Februari 2018, rasio NPL tertinggi tetap
dimiliki oleh sektor pertambangan yaitu sebesar 6,3% atau sebesar Rp6,3 triliun. Jumlah ini sedikit
menurun secara nominal jika dibandingkan posisi akir tahun 2017 yang masih berada di kisaran Rp7
triliun. Tingginya NPL pada sektor ini merupakan efek dari belum pulihnya kinerja perusahaan
tambang pasca turunnya harga komoditas pertambangan mulai tahun 2014. Disisi lain industri
perbankan juga telah mengurangi eksposur ke sektor ini dimana secara y/y outstanding-nya turun
lebih dari 20%. Sektor lainnya yang juga memiliki NPL tinggi adalah pada sektor konstruksi sebesar
5,3% atau Rp12,3 triliun. Cukup tingginya pertumbuhan kredit di sektor ini menyusul gencarnya
pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah serta skema pembayaran yang berbasis
proyek menyebabkan NPL pada sektor ini juga ikut meningkat. Meski demikian diharapkan NPL yang
terjadi pada sektor ini dapat menurun seiring berakhirnya proyek atau kegiatan konstruksi. Sektor
berikutnya yang juga memiliki NPL tertinggi adalah sektor perdagangan dengan NPL sebesar 4,4%
atau Rp38,5 triliun. Kendati masih dibawah batas 5%, namun besarnya outstanding industri
perbankan pada sektor ini meyebabkan secara nominal NPL kredit di sektor yang menjadi lebih
besar. Adanya tekanan konsumsi dan kondisi perekonomian yang kurang mendukung sepanjang
tahun 2017 menyebabkan kinerja debitur yang bergerak di sektor ini juga mengalami tekanan.
Peningkatan risiko kredit yang saat ini terjadi dapat juga dicermati dari data credit at risk yang
merupakan gambaran lebih luas mengenai kondisi kualitas kredit di tiap kolektibilitas. Secara agregat
rasio credit at risk pada bulan Februari 2018 meningkat kembali menjadi 11,2 %. Peningkatan ini
khususnya dikontribusi dari peningkatan kredit pada kelompok NPL dan kolektibilitas 2. Sementara
itu untuk kelompok kolektibilitas satu yang dalam tahap restrukturisasi secara proporsi cenderung
menurun menjadi 2,3% dari total kredit. Masih tingginya risiko kredit di perbankan juga dapat dilihat
dari masih besarnya porsi kredit restrukursasi yang mencapa sekitar 5,4% dari total kredit.
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Sumber : LPS
Gambar 12. Kredit Berdasarkan Sektor (Tidak Termasuk UUS) dan Rasio Credit at Risk

Meningkatnya kembali porsi kredit yang berada di kelompok kolektibilitas 2 perlu diperhatikan
meskipun diyakini tren yang ada di bulan Februari juga dipengaruhi faktor musiman. Berdasarkan
data Februari 2018 porsi kredit di kelompok ini mencapai 6,0% dari total kredit atau sekitar Rp281
triliun dan trennya menunjukan peningkatan. Secara ytd terdapat peningkatan kredit kolektibilitas 2
sebesar 25,1%. Sehingga secara total, kredit kategori non lancar industri perbankan per Februari
2018 adalah sebesar 8,8%. Disisi lain adanya peningkatan risiko kredit khususnya NPL diikuti pula
dengan adanya peningkatan CKPN. Dalam hal ini industri perbankan memilih tetap konservatif
dengan pembentukan coverage ratio CKPN sebesar 114,3%, coverage ini sedikit menurun
dibandingkan posisi Januari 2018 yang mencapai 115,3%.

Sumber: LPS
Gambar 13. Tren Kualitas Kredit Perbankan
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Membaiknya penyaluran kredit dan masih stabilnya pertumbuhan DPK memberikan pengaruh
positif pada kinerja laba (profitabilitas) perbankan. Meskipun pada periode yang sama NIM
perbankan cenderung mengalami penurunan. Penurunan NIM ini diduga terjadi akibat adanya
penurunan bunga kredit sementara disisi lain penurunan bunga DPK relatif terbatas sehingga
menyebabkan net interest income menurun. Berdasarkan data Februari 2018 NIM perbankan berada
di level 4,49% lebih rendah dari capaian bulan sebelumnya yang mencapai 4,60%. Sementara pada
periode yang sama laba perbankan tumbuh sebesar 17% secara y/y yang ditopang pendapatan non
bunga dan pendapatan non operasional.
Kinerja laba yang membaik diikuti pula dengan meningkatnya akumulasi modal dan rasio
kecukupan modal (CAR). Adanya aturan terkait recovery plan yang diterbitkan OJK baru-baru ini
diperkirakan juga akan menambah akumulasi modal yang dimiliki bank. Data Februari 2018
menunjukkan bahwa permodalan bank masih solid yang tercermin dari rasio KPMM sebesar 22,54%
meningkat dibanding periode Desember 2016 yang sebesar 22,28%. Hal tersebut ditopang oleh
akumulasi laba serta adanya penambahan modal dari penerbitan surat berharga pada beberapa
bank. Jika dilihat tren permodalan bank berada dalam tren meningkat semenjak tahun 2014, hal
tersebut dikarenakan bank-bank berusaha untuk mempertebal kapasitas permodalan ditengah
adanya peningkatan risiko kredit bermasalah.

Sumber : LPS
Gambar 14. Growth Laba Rugi dan Permodalan
Membaiknya kondisi likuditas yang dicerminkan dari pertumbuhan DPK yang lebih tinggi
berdampak pada penurunan tingkat bunga dana yang ditawarkan perbankan. Berdasarkan
pemantauan pada suku bunga deposito yang diberikan bank terlihat bahwa secara rata-rata sampai
dengan Maret 2018 suku bunga deposito untuk rupiah masih mengalami mengalami penurunan.
Secara rata-rata suku bunga rupiah telah turun lebih dari 12 bps menjadi 5,40%, disisi lain suku
bunga pasar deposito valuta asing terlihat adanya kenaikan secara konsisten khususnya sejak
triwulan terakhir 2017. Tercatat hingga akhir maret 2018 suku bunga rata-rata deposito valuta asing
telah naik sebesar 7 bps menjadi 0,64%.
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Sumber : LPS
Gambar 15. Suku Bunga Pasar Rupiah dan Valas
Tren penurunan tidak hanya terjadi pada suku bunga rata-rata namun juga terjadi pada suku
bunga maksimum dan minimum yang juga terpantau turun masing-masing sebesar 14 bps (6,17%)
dan 10 bps (4,63%). Penurunan tingkat bunga simpanan rupiah tidak diikuti dengan penurunan pada
tingkat bunga valuta asing. Dalam hal ini suku bunga deposito maksimal dan minimal juga
mengalmami kenaikan masing-masing sebesar 14 bps (0,97%) dan 1 bps (0,32%). Kendati suku bunga
simpanan menunjukkan tren perubahan sepanjang triwulan pertama tahun 2018, namun Tingkat
Bunga Penjaminan untuk simpanan di Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat tidak mengalami
perubahan. Tingkat Bunga Penjaminan tersebut dipandang masih sejalan dengan perkembangan
suku bunga bank benchmark perbankan dan menggambarkan kondisi likuditas rupiah yang masih
relatif longgar meskipun terdapat risiko volatilitas di pasar keuangan. Disisi lain, tingkat bunga yang
dipertahankan tetap ini ditujukan untuk ikut menjaga stabilitas sistem keuangan.
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Industri Minyak & Gas : Efek Siklus Baru Harga Minyak dan Dollar
Ahmad Subhan
 Permintaan minyak mentah diperkirakan akan naik rata-rata 1,2 juta bbl/d (barell per day)
dalam 5 tahun ke depan sehingga potensial menyebabkan excess demand dalam jangka pendek.
Kondisi ini berdampak pada kenaikan harga minya hingga menembus level USD 60 per barrel di
awal tahun.
 Kenaikan harga minyak menyebabkan selisih harga BBM dengan harga keekonomiannya semakin
melebar. Ruang pelebaran berpotensi membesar dan menimbulkan permasalahan bagi
pemerintah dan Pertamina.
Membaiknya proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,9% pada tahun ini secara
langsung berdampak positif terhadap peningkatan harga komoditas khususnya minyak.
Pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan lebih tinggi pada mayoritas region berdampak pada
permintaan minyak sebagai komoditas utama energi, permintaan minyak mentah diperkirakan akan
naik rata-rata 1,2 juta bbl/d (barell per day) dalam 5 tahun ke depan. Pada tahun 2023, permintaan
minyak akan mencapai 104,7 juta bbl/d atau naik sekitar 6,9 juta bbl/d dari tahun 2018. Dalam
beberapa tahun ke depan China dan India masih akan akan menjadi penopang permintaan minyak
global dengan kontribusi lebih dari 50% seiring beralihnya orientasi ekonomi China pada konsumsi
domestik.
Tingkat pertumbuhan permintaan minyak diperkirakan melambat hingga tahun 2023,
dibandingkan dengan periode 2010-2017. Laju pertumbuhan akan melambat menjadi 1 juta bbl/d
pada tahun 2023 setelah naik sebesar 1,4 juta bbl/d pada 2018. Penurunan ini mengindikasikan
adanya pegeseran penggunaan minyak ke sumber energi lain di berbagai negara. Dari sisi
penggunaan permintaan global dari sisi industri yang paling dinamis untuk beberapa tahun ke depan
diproyeksikan akan bersumber dari kebutuhan industri petrokimia khususnya naptha di Amerika
Serikat dan Etylene di China. Sekitar 25% dari pertumbuhan permintaan tersebakan bersumber dari
dua produk olahan minyak tersebut.
Proyeksi Kenaikan Permintaan Minyak Dunia

Kontribusi Permintaan Industri Petrokimia

Sumber: International Energy Agency (IEA)
Gambar 16. Proyeksi Permintaan Minyak Dunia dan Industri Petrokimia
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Disisi produksi, kapasitas produksi minyak global diperkirakan tumbuh sebesar 6,4 juta bbl/d
mencapai 107 bbl/d pada 2023. Berkat revolusi (minyak) serpih, Amerika Serikat akan memimpin
dengan total produksi mencapai hampir 17 juta bbl/d pada 2023, naik dari 13,2 juta barel per hari
pada 2017. Untuk mencapai level produksi tersebut dibutuhkan investasi yang sangat besar. Industri
minyak harus segera mendorong investasi besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan yang
diperkirakan naik tersebut. Secara khusus Badan Energi Internasional (International Energy
Agency/IEA) mengingatkan mengenai melemahnya investasi di sektor eksplorasi dalam beberapa
tahun terkahir. Investasi yang menurun ini masih jadi perhatian utama, karena permintaan makin
banyak sementara sumur-sumur minyak banyak yang mulai menurun. Investasi mutlak diperlukan
jika ingin memperbaiki turunnya produksi yang setiap tahunnya turun secara natural hingga 3 juta
barel. Secara khusus IEA menyoroti bahwa industri minyak saat ini masih dalam fase pemulihan sejak
dua tahun terakhir di mana investasi turun karena jatuhnya harga minyak dunia, hingga di bawah
USD 30 per barel dari yang sempat mencapai USD 100 per barel di 2014.
Penurunan Produksi Natural Sumur Minyak

Tren Investasi Industri Migas (Upstream)

Sumber: International Energy Agency (IEA)
Gambar 17. Penurunan Produksi Sumur Minyak dan Tren Investasi Migas Global
Masih rendahnya investasi di upstream dalam beberapa tahun terakhir harus menjadi fokus
perhatian mengingat hal ini dapat berdampak negatif terhadap keseimbangan produksi yang
akhirnya berdampak terhadap level harga. Kondisi excess demand yang dikhawatirkan akibat belum
pulihnya produksi sudah dapat dilihat dalam jangka pendek yang tercermin dari neraca produksi
dan permintaan hingga akhir 2018 yang diperkirakan akan mengami defisit. Dalam laporan bulan
Feb-18 IEA menyebutkan bahwa permintaan minyak global di tahun 2018 diperkirakan akan naik
menjadi 1,4 juta bbl/d. Level ini lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya sebesar 1,3 juta bbl/d.
Sepanjang tahun 2018, IEA memperkirakan rata-rata produksi minyak mentah OPEC akan mencapai
32,3 juta bbl/d setelah turun menjadi 32 juta barel per hari pada kuartal pertama tahun ini. Meski
begitu, OPEC dan beberapa negara produsen minyak dunia lainnya termasuk Rusia telah sepakat
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mengurangi produksi untuk menopang harga minyak mentah yang sudah dilaksanakan tahun 2017
lalu dan berlanjut sampai 2018. Sementara produksi minyak di negara non-OPEC turun 175.000
bbl/d menjadi 58,6 juta bbl/d.
Di sisi lain, pemangkasan produksi minyak telah dimanfaatkan oleh produsen minyak serpih di
Amerika Serikat untuk meningkatkan produksi yang selanjutnya dapat memicu respon balik dari
OPEC dan Rusia yang masih berusaha memperbaiki harga minyak. Sebagian analis menilai OPEC
dapat saja melakukan perubahan kebijakan terkait meningkatnya produksi minyak di AS. Produsen di
AS dianggap telah menikmati pertumbuhan yang sangat luar biasa sehingga peningkatan produksi
domestiknya dapat menyamai pertumbuhan permintaan minyak global. Kondisi ini merupakan hal
yang patut ditanggapi secara serius karena dianggap mengancam komitmen negara OPEC dan Rusia
untuk pembatasan produksi minyak yang dimulai sejak Januari 2017 dan masih akan berlanjut
hingga 2018. Dalam tiga bulan terakhir, terhitung dari November 2017, tercatat produksi minyak di
AS meningkat secara mengejutkan hingga 846.000 bbl/d melebihi jumlah produksi minyak dari Arab
Saudi bahkan Rusia.
Realisasi Produksi Minyak Berdasarkan Negara

Proyeksi Balance Produksi-Konsumsi 2018

Sumber: DBS, Bloomberg
Gambar 18. Kinerja Penjualan Developer Utama
Kenaikan harga minyak yang terjadi sejak pertengahan tahun 2016 sebagai dampak dari
respon pemangkasan produksi khususnya dari negara-negara OPEC dan Russia telah menyebabkan
selisih harga BBM domestik dengan harga keekonomiannya semakin melebar. Ruang pelebaran
tersebut berpotensi semakin besar jika mencermati perkembangan dan tren harga minyak yang
secara konsisten menunjukan peningkatan mengingat potensi excess demand sangat terbuka.
Kondisi ini dapat menimbulkan permasalahan bagi Indonesia yang saat ini merupakan net importir
minyak. Permasalahan yang timbul jika harga minyak terus meningkat tidak hanya menjadi
persoalan bagi pemerintah namun juga bagi perusahaan terutama Pertamina.
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Sumber: Kementerian Kuangan
Gambar 19. Pergerakan Selisih Harga BBM subsidi dan Harga Keekonomiannya
Bagi Indonesia khususnya pemerintah kenaikan harga minyak pasca pencabutan mayoritas
subsidi energi (bahan bakar) sebenarnya berdampak positif dalam hal peningkatan pendapatan
negara. Hal ini disebabkan kenaikan harga minyak akan memberikan wind fall pendapatan pada pos
penerimaan pajak dan non pajak pemerintah. Meski demikian kenaikan harga minyak juga memiliki
risiko terhadap daya tahan fiskal terutama pada sebagian pos subsidi bahan bakar minyak (BBM),
elpiji 3 kilogram, dan listrik yang masih menjadi tanggungan pemerintah. bahkan kenaikan harga
minyak yang diikuti dengan pelemahan nilai tukar menjadikan risiko beban subsidi menjadi lebih
besar tidak hanya bagi pemerintah namun juga bagi perusahaan pelaksana PSO dalam hal ini
Pertamina dan PLN. Dalam skenario APBN 2018 dijelaskan bahwa setiap kenaikan (Indonesian crude
price/ICP) sebesar USD 1 per barel dapat meningkatkan penerimaan negara sebesar Rp 1,2 triliun.
Sementara, jika nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah Rp 100, maka ini akan menambah kas
penerimaan negara sebesar Rp 2,3 triliun.
Meski secara langsung memiliki dampak positif namun dampak lanjutan kenaikan harga
minyak dan nilai tukar tersebut secara secara langsung berdampak kinerja keuangan Pertamina dan
PLN jika opsi yang dipilih pemerintah adalah mempertahankan tingkat harga. Sebaliknya jika
pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM dan listrik maka kenaikan tersebut
berpotensi mendorong inflasi dan melemahkan daya beli bahkan dapat lebih besar efeknya kepada
tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam jangka pendek Pemerintah dan Pertamina harus
merespon kondisi ini dengan cermat dengan melakukan penyesuaian harga. Langkah Pertamina yang
melakukan adjustment harga BBM non subsidi pada akhir Februari 2018 diharapkan dapat
mengurangi beban dan membantu sisi finansial Pertamina di unit BBM non subsidi untuk
menghindari kerugian secara korporasi yang lebih besar. Terhitung sejak 24 Februari 2018 lalu
Pertamina telah menaikkan harga BBM non subsidi antara Rp300 per liter hingga Rp750 per liter.
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Sumber: Kementerian Keuangan
Gambar 20. Simulasi Dampak Kenaikan Harga Minyak dan Nilai Tukar (APBN-2018)
Kenaikan harga minyak yang tidak diikuti dengan penyesuaian harga jual BBM secara langsung
berdampak pada kinerja keuangan, Pertamina dalam data simulasinya menyebutkan kenaikan harga
minyak mentah Indonesia Crude Price/ICP sebesar USD 1 per barrel akan menyebabkan EBITDA
terpangkas USD 52 juta per tahun dan laba bersih terpangkas USD 55 juta per tahun. Selain itu, jika
rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp 100 maka EBITDA perusahaan
terpangkas USD 48 juta per tahun dan kehilangan laba USD 41 juta per tahun. Dengan asumsi ICP
USD 48 per barrel serta harga Premium dan Solar dipertahankan tetap maka proyeksi baseline laba
bersih Pertamina 2018 adalah sebesar USD 2,4 miliar. Dengan harga minyak yang menyimpang jauh
dari asumsi APBN dan pemerintah tidak melakukan penyesuaian harga, laba Pertamina potensial
tergerus turun menjadi USD1,7 miliar (Rp22,95 triliun). Perolehan laba itu akan terus turun menjadi
USD1 miliar pada 2019 bila harga premium tetap Rp6.550 per liter dan solar Rp5.150 per liter. Pada
2019, laba bersih akan anjlok menjadi USD 1,5 miliar dan 2020-2022 berturut-turut sebesar USD 1,4
miliar, USD 1,2 miliar dan USD 1,5 miliar. Berdasarkan laporan internal (unaudited) Pertamina
tercatat mencetak laba bersih sebesar USD 2,41 miliar sepanjang tahun 2017 atau turun 24%
dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD 3,15 miliar. Penurunan laba
disebabkan oleh naiknya beban produksi seiring tren kenaikan harga minyak dunia. Di saat
bersamaan, pemerintah menahan harga bahan bakar penugasan jenis premium dan solar. Tercatat
beban produksi dan biaya operasional naik 26% menjadi USD 38,02 miliar.
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Sumber: Kata Data
Gambar 21. Kenaikan Harga BBM Non Subsidi (24 Februari 2018)
Disisi lain kenaikan harga minyak yang terjadi saat ini juga berpotensi menganggu rencana
investasi Pertamina yang akan mulai fokus pada pengembangan blok-blok produksi di downstream.
Pada tahun ini, Pertamina mentargetkan melakukan investasi senilai USD 5,59 miliar pada 2018 atau
melonjak 54,8% realisasi investasi tahun lalu yang mencapai USD 3,61 miliar. Sebagian besar
investasi akan dialokasikan untuk pengembangan di sektor hulu. Ditargetkan 59% dana investasi
akan mengalir di antaranya untuk ekspansi di sektor hulu, seperti pengembangan lapangan
Jembaran Tiung Biru, alih kelola Blok Mahakam, dan pengembangan pembangkit panas bumi. Selain
itu, investasi untuk pengolahan dan pemasaran masing-masing mendapat jatah 15%. Khusus
pengolahan, perusahaan akan menggunakannya untuk peningkatan fleksibilitas minyak mentah
kilang dan pengembangan produk turunan. Selain itu, investasi pemasaran dilakukan untuk
penguatan infrastruktur pasokan dan distribusi, serta peremajaan kapal.
Langkah pemerintah beberapa waktu yang lalu menaikkan besaran subsidi untuk solar
diharapkan dapat membantu Pertamina dalam mengelola rencana investasinya. Secara khusus untuk
tahun ini pemerintah sepakat menambah subsidi solar Rp 500 per liter sehingga anggaran subsidi
jenis solar naik sekitar Rp 4,1 triliun atau setara dengan konsumsi 16.320 ribu kiloliter (kl). Kendati
belum menutup seluruh gap harga yang ada, namun diyakini hal ini akan memberikan tambahan
bagi rencana investasi Pertamina dan mengamankan kas termasuk kemampuan untuk melunasi
utang yang bakal jatuh tempo.
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Update Indeks Stabilitas Perbankan

Indeks Stabilitas Perbankan (Banking Stability Index)
Hendra Syamsir, Sarita Amalina
Risiko industri perbankan Indonesia masih dalam kondisi normal. Berdasarkan update data
perbankan bulan Januari 2018, dan data pasar bulan Maret 2018, angka BSI pada Maret 2018
mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan angka BSI pada bulan Februari 2018, yaitu dari
99,26% menjadi 99,32%.
Berdasarkan update data market bulan Maret 2018 dan data banking bulan Januari 2018,
angka sementara Banking Stability Index (BSI) untuk periode bulan Maret 2018 mengalami
peningkatan sebesar 6 bps, yaitu dari level 99,26 pada bulan Februari 2018 ke level 99,32. Pada
bulan Maret 2018 terjadi peningkatan pada Sub Indeks Market Pressure (MP), Sub Indeks MP
mengalami peningkatan sebesar 30 bps dari 99,87 pada bulan Februari 2018 menjadi 100,17.
Berdasarkan data banking bulan Januari 2018 Sub Indeks Credit Pressure (CP) mengalami
peningkatan sebesar 12 bps dari 98,87 pada bulan Desember 2017 menjadi 98,98 pada bulan Januari
2018 sedangkan Sub Indeks Interbank Pressure (IP) mengalami penurunan sebesar 12 bps dari 99,35
pada Desember 2017 menjadi 99,24 pada Januari lalu. Angka BSI pada bulan Maret 2018 yang
berada pada level 99,32 meskipun terjadi sedikit peningkatan, namun menunjukkan risiko industri
perbankan Indonesia masih berada pada kondisi “Normal”.

Sumber: LPS
Gambar 22. Banking Stability Index (BSI) dan Sub Indeks Credit Pressure (CP)

Sub Indeks CP pada bulan Januari tahun 2018 ini mengalami peningkatan. Salah satu pemicu
dari peningkatan Sub Indeks CP adalah rasio Gross NPL yang pada awal tahun 2018 mengalami
peningkatan. Rasio gross NPL naik sebesar 27 bps dari 2,29% pada bulan Desember 2017 menjadi
2,86% pada bulan Januari 2018. Meskipun mengalami sedikit peningkatan, namun kekuatan modal
perbankan pada bulan Januari 2018 masih cukup tinggi sehingga masih dapat mengantisipasi
kenaikan rasio Gross NPL tersebut. Rasio permodalan perbankan di bulan Januari 2018 tercatat naik
25 bps dari 23,18% di bulan Desember 2017 menjadi 23,43%. Selain itu, meski angka NPL di Januari
2018 ini mengalami kenaikan, namun angka tersebut masih di level yang aman atau masih di bawah
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batas NPL yakni 5% dan masih lebih baik jika dibandingkan dengan angka NPL pada periode yang
sama di tahun 2017 yang berada di level 3,09%.
Selain itu, di sisi likuiditas, LDR industri perbankan tercatat menurun di awal tahun 2018
menjadi 89,10% dari level 90,04% pada bulan sebelumnya. Pada bulan Januari 2018, baik dari sisi
kredit maupun DPK secara MoM mengalami penurunan. Pada bulan Januari 2018 ini, kredit MoM
mengalami penurunan sebesar 2,25% dan DPK MoM mengalami penurunan sebesar 1,22%. Jika
dilihat secara Y/y, baik dari sisi kredit maupun DPK mengalami perlambatan. Tercatat di bulan
Januari 2018, kredit Y/y mengalami pertumbuhan sebesar 7,42%, turun jika dibandingkan dengan
bulan Desember 2017 yang berada di angka 8,30% dan DPK Y/y mengalami pertumbuhan sebesar
8,01% menurun jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan Desember 2017 yang sebesar
9,08%. Jika dilihat dari sisi profitabilitas, ROE perbankan awal tahun 2018 ini mengalami peningkatan.
ROE perbankan naik sebesar 76 bps dari level 14,17% pada Desember 2017 menjadi 14,92% pada
bulan Januari 2018. Peningkatan yang terjadi pada ROE perbankan sejalan dengan peningkatan yang
terjadi pada profit perbankan pada periode yang sama. Profit perbankan di bulan Januari 2018
tercatat naik 6,22% dari Rp 165,19 Triliun di bulan Desember 2017 menjadi Rp 175,47 Triliun.
Suku bunga kredit pada awal tahun 2018 ini tercatat mengalami sedikit penurunan untuk
kredit investasi dan kredit konsumsi, sedangkan suku bunga kredit modal kerja mengalami
peningkatan. Jika dilihat secara rata-rata, pada bulan Januari 2018 ini, suku bunga kredit rata-rata
turun tipis sebesar 1 bps dari 11,30% di bulan Desember 2017 menjadi 11,29%. Suku bunga kredit
untuk modal kerja mengalami peningkatan sebesar 4 bps dari 10,68% pada bulan Desember 2017
menjadi 10,72% di bulan Januari 2018. Suku bunga kredit untuk investasi mengalami penurunan
sebesar 5 bps dari 10,56% di bulan Desember 2017 menjadi 10,51% di bulan Januari 2018. Suku
bunga untuk kredit konsumsi mengalami penurunan sebesar 2 bps dari 12,66% di bulan Desember
2017 menjadi 12,64% pada bulan Januari 2018.
Data bulan Januari 2018 menunjukan terjadi penurunan di sisi penempatan dana antar bank
riil, yaitu dari Rp 124,53 Triliun pada Desember 2017 menjadi Rp 113,10 Triliun. Sementara, JIBOR
O/N pada bulan Januari 2018 stagnan di level 3,90%.

Sumber: LPS
Gambar 23. Sub Indeks Interbank Pressure (IP) dan Market Pressure (MP)

Pada akhir bulan Maret 2018, Sub Indeks MP kembali mengalami peningkatan yang
diakibatkan oleh terjadinya sedikit pelemahan di komponen pembentuk Sub Indeks MP, yang
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antara lain IHSG, nilai kurs tengah Rupiah terhadap Dollar AS, dan imbal hasil obligasi pemerintah
bertenor 10 tahun. IHSG pada penutupan perdagangan bulan Maret 2018 ditutup di angka 6.189,
turun cukup signifikan sebesar 408,23 poin atau 6,19% dari penutupan pada bulan sebelumnya
yang berada pada angka 6.597,22, sementara imbal hasil obligasi pemerintah untuk tenor 10
tahun pada bulan Maret 2018 naik sebesar 43 bps dari level 6,63% di bulan Februari 2018 menjadi
6,68%, namun demikian nilai imbal hasil obligasi pemerintah untuk tenor 10 tahun ini lebih baik
jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2017 yang berada pada level 7,04%. Kurs
tengah Rupiah terhadap Dolar AS pada akhir bulan Maret 2018 ini secara MoM kembali
terdepresiasi, Rupiah mengalami pelemahan dari level Rp 13.707 ke level 13.756.
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Lampiran

Proyeksi Besaran Ekonomi Makro dan Perbankan Terpilih
Variabel

2014

2015

2016

2017

2018P

2019P

PDB Nominal (Triliun Rp)

10,570

11,526

12,407

13,589

14,964

16,414

PDB Nominal (Miliar US$)

890

861

933

1,015

1,088

1,185

PDB Riil (% y/y)

5.0

4.9

5.0

5.1

5.3

5.5

Inflasi (akhir periode, % y/y)

8.4

3.4

3.0

3.6

3.7

3.5

Inflasi (rata-rata, % y/y)

6.4

6.4

3.5

3.8

3.5

3.4

USD/IDR (akhir periode)

12,440

13,795

13,436

13,548

13,700

13,700

USD/IDR (rata-rata)

11,879

13,392

13,307

13,384

13,650

13,700

7.75

7.50

-

-

-

-

-

Variabel Kunci

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

6.25

4.75

4.25

4.25

4.50

(2.2)

(2.5)

(2.5)

(2.5)

(2.5)

(2.5)

(3.7)

(14.9)

(3.1)

16.9

7.1

9.0

175.3

149.1

144.5

168.9

180.8

197.0

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

(4.5)

(19.7)

(4.4)

16.1

10.1

12.0

Impor (Miliar US$)

168.3

135.1

129.2

150.0

165.1

185.0

Neraca Berjalan (Miliar US$)

(27.5)

(17.5)

(17.0)

(17.3)

(22.0)

(26.3)

(3.1)

(2.0)

(1.8)

(1.7)

(2.0)

(2.2)

114.3

105.9

116.4

130.2

134.4

141.0

32.9

36.1

34.3

34.8

34.3

33.8

Konsumsi Swasta

5.3

4.8

5.0

5.0

5.2

5.2

Konsumsi Pemerintah

1.2

5.3

(0.1)

2.1

4.7

4.8

Pembentukan Modal Tetap Bruto

4.4

5.0

4.5

6.2

6.8

7.0

Ekspor Barang dan Jasa

1.1

(2.1)

(1.6)

9.1

6.1

6.2

Impor Barang dan Jasa

2.1

(6.2)

(2.4)

8.1

6.9

7.2

Sektor Primer

2.6

0.8

2.4

2.6

3.2

3.4

Sektor Sekunder

4.6

4.3

4.3

4.3

4.6

4.8

Sektor Tersier

6.2

5.5

5.6

5.8

6.7

6.8

1 Tahun

6.9

7.3

6.7

6.1

5.8

6.1

3 Tahun

7.6

7.9

7.4

6.6

6.2

6.7

5 Tahun

7.9

8.1

7.4

6.7

6.3

6.8

10 Tahun

8.2

8.2

7.6

7.0

6.8

7.2

20 Tahun

8.7

8.5

8.0

7.6

7.5

7.9

Pinjaman

11.6

10.4

7.9

8.2

10.0

12.1

Dana Pihak Ketiga

12.3

7.3

9.6

9.4

8.0

9.1

Loan to Deposit Ratio (%)

89.3

92.0

90.5

89.6

92.2

94.6

Neraca Berjalan (% PDB)
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)
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Jadwal Rilis Data dan Peristiwa Penting 1 April - 30 April 2018
Negara

Tanggal

Indikator/Peristiwa

Amerika Serikat

5-April-18

Neraca Perdagangan Februari 2018

6-April-18

Tingkat Pengangguran Maret 2018

11-April-18

Inflasi Maret 2018

4-April-18

Tingkat Pengangguran Februari 2018

13-April-18

Neraca Perdagangan Februari 2018

18-April-18

Inflasi Maret 2018

18-April-18

Neraca Perdagangan Maret 2018

27-April-18

Tingkat Pengangguran Maret 2018

27-April-18

Inflasi April 2018

25-April-18

Transaksi Berjalan Maret 2018

27-April-18

Tingkat Pengangguran Maret 2018

3-April-18

PDB 4Q17

6-April-18

Inflasi Maret 2018

11-April-18

Neraca Perdagangan Februari 2018

18-April-18

Tingkat Pengangguran Maret 2018

27-April-18

Suku Bunga Acuan

12-April-18

Inflasi Maret 2018

12-April-18

Neraca Perdagangan Maret 2018

7-April-18

Cadangan Devisa Maret 2018

11-April-18

Inflasi Maret 2018

13-April-18

Neraca Perdagangan Maret 2018

17-April-18

PDB 1Q18

Afrika Selatan

18-April-18

Inflasi Maret 2018

Indonesia

2-April-18

Inflasi Maret 2018

6-April-18

Cadangan Devisa Maret 2018

16-April-18

Neraca Perdagangan Maret 2018

Zona Euro

Jepang

Brazil
Rusia

India
China
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