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Para anggota komite kebijakan moneter Federal Reserve AS (FOMC) memprediksi kenaikan
policy rate pada 2016–2017 dengan trayektori yang lebih lunak dari perkiraan sebelumnya.
Pemerintah dan parlemen Yunani menyetujui pengetatan fiskal lanjutan yang menjadi
persyaratan pemberian dana talangan bernilai sekitar 85 miliar Euro. Persetujuan pemerintah
dan parlemen ini bertentangan dengan hasil referendum pada 5 Juli 2015.
Neraca perdagangan mengalami surplus US$ 477 juta pada bulan Juni 2015. Surplus
perdagangan mencapai US$ 4,35 miliar selama semester I 2015.
Inflasi tercatat sebesar 0,54% (m/m) atau 7,26% (y/y), naik dari 0,50% (m/m) atau 7,15% (y/y)
pada periode Mei–Juni 2015.
Bank Indonesia kembali mempertahankan policy rate di 7,50% dan mengisyaratkan
penggunaan kebijakan makroprudensial untuk menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.
Krisis utang Yunani dan rontoknya indeks saham Tiongkok menjadi market movers bagi
turbulensi pergerakan pasar keuangan di bulan Juli 2015.
Pasar valas bergerak mixed sementara pasar saham secara mayoritas berada pada tren
bearish. Pasar obligasi menunjukkan adanya tekanan dengan peningkatan imbal hasil.
Tekanan terhadap kinerja perbankan bukan hanya berasal dari melambatnya pertumbuhan
kredit, tetapi juga dari potensi kenaikan jumlah kredit bermasalah.
Berbagai faktor yang kurang menguntungkan mulai dari pelambatan pertumbuhan kredit,
sumber daya yang tidak optimal, tingginya biaya dana serta kenaikan NPL menimbulkan
tekanan pada tingkat profitabilitas perbankan.
Besarnya alokasi proyek infrastruktur yang ada dalam anggaran pemerintah berpotensi
meningkatkan order book yang akan diterima perusahaan-perusahaan jasa konstruksi.
Salah satu efek yang timbul dari lambatnya realisasi proyek infrastruktur adalah tingginya NPL
perbankan di sektor konstruksi yang hingga akhir bulan April 2015 sudah menembus level
5,5%
Risiko industri perbankan Indonesia mengalami sedikit penurunan. Indeks Stabilitas
Perbankan (Banking Stability Index, BSI) LPS pada bulan Juni 2015 menurun sebesar 29 bps
dari bulan sebelumnya, atau dari 100,30 menjadi 100,01 (kategori: “Normal”).
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Arah Kebijakan Moneter AS dan Perkembangan Krisis Utang Yunani
Seto Wardono
 Para anggota komite kebijakan moneter Federal Reserve AS (FOMC) memprediksi kenaikan policy
rate pada 2016–2017 dengan trayektori yang lebih lunak dari perkiraan sebelumnya.
 Pemerintah dan parlemen Yunani menyetujui pengetatan fiskal lanjutan yang menjadi persyaratan
pemberian dana talangan bernilai sekitar 85 miliar euro. Persetujuan pemerintah dan parlemen ini
bertentangan dengan hasil referendum pada 5 Juli 2015.
Proyeksi terbaru dari para pembuat kebijakan di Federal Reserve (the Fed) yang tergabung
dalam Federal Open Market Committee (FOMC) menunjukkan tren kenaikan suku bunga pada 2016–
2017 yang lebih lunak dari perkiraan sebelumnya. Pada Juni 2015, mereka memprediksi titik tengah
Fed rate akhir tahun ini di angka 0,625%, sama dengan prediksi yang dibuat pada Maret 2015. Akan
tetapi, proyeksi titik tengah Fed rate tahun 2016 dan 2017 dipangkas masing-masing sebesar 25 basis
poin (bps) menjadi 1,625% dan 2,875%. Dengan demikian, kisaran Fed rate pada akhir 2015 diprediksi
sebesar 0,5%–0,75%, naik 50 bps dari posisi saat ini. Pada tahun 2016, the Fed akan menaikkan bunga
acuan sebanyak 100 bps menjadi 1,5%–1,75% sebelum menaikkannya lagi sebanyak 125 bps selama
2017. Pada akhir tahun 2017, Fed rate diperkirakan berada di kisaran 2,75%–3%. Di samping itu, para
anggota FOMC juga memprediksi bunga acuan dalam jangka panjang di posisi 3,75%.
Proyeksi Titik Tengah Fed Rate oleh Anggota FOMC pada Juni 2015
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Gambar 1. Proyeksi Titik Tengah Fed Rate Anggota FOMC
Selain mengubah proyeksi suku bunganya, the Fed juga merevisi proyeksi berbagai indikator
ekonomi lain. Hasil proyeksi terbaru menunjukkan ekonomi Amerika Serikat (AS) akan tumbuh 1,8%–
2% pada 2015, lebih rendah dari proyeksi Maret 2015 yang berada di kisaran 2,3%–2,7%. Akan tetapi,
bank sentral AS itu tampak sedikit lebih optimis dalam melihat pertumbuhan ekonomi di tahun 2016
dan 2017. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2016 diubah dari 2,3%–2,7% menjadi 2,4%–2,7%,
demikian pula dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2017 yang dinaikkan dari 2%–2,4%
menjadi 2,1%–2,5%. The Fed kini memperkirakan tingkat pengangguran AS di kisaran 5,2%–5,3% pada
tahun ini, lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya di 5%–5,2%, namun proyeksi tingkat pengangguran
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tahun 2016 tidak berubah. Proyeksi inflasi AS tahun 2015 dipertahankan di kisaran 0,6%–0,8%, tapi
proyeksi inflasi tahun 2016 sedikit direvisi dari 1,7%–1,9% menjadi 1,6%–1,9%.
Pada pertemuan 16–17 Juni 2015, FOMC juga memutuskan untuk mempertahankan Fed rate di
kisaran 0%–0,25%. Dalam menentukan seberapa lama tingkat bunga itu akan bertahan, bank sentral
AS itu menyatakan akan menilai realisasi dan ekspektasi pencapaian tujuan kebijakan moneternya.
Penilaian itu akan mencakup berbagai informasi, termasuk kondisi pasar tenaga kerja, indikator
tekanan inflasi dan ekspektasi inflasi, indikator pasar finansial, serta perkembangan di luar negeri.
Suku bunga akan layak dinaikkan jika para pembuat kebijakan melihat perbaikan lanjutan pada pasar
tenaga kerja serta meyakini bahwa inflasi akan kembali ke sasarannya di 2% dalam jangka menengah.
Pada testimoninya di depan anggota Kongres AS pada pertengahan Juli ini, Kepala the Fed Janet
Yellen menegaskan kembali niat untuk menaikkan policy rate secara gradual. Secara eksplisit, Yellen
juga mengungkapkan preferensinya terhadap timing peningkatan suku bunga yang lebih cepat
daripada terlambat. Menurutnya, jika menunggu lebih lama untuk mulai menaikkan suku bunga,
kenaikannya akan berlangsung lebih tajam sehingga dapat memukul kinerja perekonomian. Di sisi lain,
memulai kenaikan Fed rate sedikit lebih awal akan menghasilkan trayektori kenaikan yang gradual.
Yellen juga menegaskan bahwa pihaknya masih on track untuk menaikkan suku bunga tahun ini.
Ekspektasi the Fed ini tampak telah diperhitungkan pelaku pasar. Sebanyak 76% dari 51 ekonom yang
disurvei Bloomberg pada periode 2–8 Juli 2015 memperkirakan bahwa kenaikan Fed rate yang
pertama akan berlangsung pada September mendatang.
Pemerintah dan parlemen Yunani menyetujui pengetatan fiskal lanjutan yang menjadi salah
satu syarat bagi pemberian dana talangan putaran ketiga bernilai sekitar 86 miliar euro. Persetujuan
atas pengetatan fiskal yang meliputi kenaikan pajak pertambahan nilai dan reformasi skema pensiun
itu kontradiktif dengan hasil referendum pada 5 Juli 2015. Di luar paket pengetatan fiskal ini,
pemerintah dan parlemen Yunani juga menyetujui reformasi lanjutan di bidang hukum dan keuangan
sebagai syarat untuk bisa melanjutkan negosiasi utang dengan kelompok kreditor (Troika).
Persetujuan otoritas Yunani atas pengetatan fiskal lanjutan telah berhasil mengurangi tekanan
untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Merespons langkah pemerintah Yunani, Uni Eropa
setuju untuk memberikan pembiayaan sementara (bridge financing) bertenor tiga bulan senilai 7,2
miliar euro untuk keperluan melunasi kewajiban jangka pendeknya. Bank Sentral Eropa (ECB) juga
menaikkan pembiayaan darurat kepada bank-bank di Yunani sebanyak 900 juta euro. Bank-bank di
negara ini pun mulai beroperasi kembali pada 20 Juli 2015 setelah selama tiga minggu tidak
beroperasi. Perkembangan ini menjadi antiklimaks dari krisis utang Yunani yang telah berlangsung
selama beberapa bulan di tahun ini.
Krisis utang Yunani mencapai klimaks pada 30 Juni 2015 ketika negara tersebut gagal melunasi
utang kepada Dana Moneter Internasional (IMF) yang jatuh tempo senilai 1,6 miliar euro. Kegagalan
ini adalah implikasi dari buntunya proses negosiasi antara pemerintah Yunani dengan Troika mengenai
syarat reformasi ekonomi yang melekat pada pemberian dana talangan. Pemerintah pun bermaksud
menggelar referendum untuk memutuskan apakah persyaratan reformasi yang diajukan Troika dapat
diterima atau tidak. Menyusul kegagalan pelunasan utang kepada IMF tersebut, Yunani menerapkan
kebijakan pembatasan arus modal (capital control) dan penghentian sementara aktivitas perbankan
(bank holiday) untuk mencegah kekeringan likuiditas di negara tersebut. Penarikan dana dari anjungan
tunai mandiri (ATM) pun dibatasi.
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Pada 5 Juli 2015, Yunani menggelar referendum yang menghasilkan keputusan untuk menolak
proposal reformasi ekonomi yang diajukan Troika. Merespons hasil referendum ini, para pemimpin
Zona Euro mengambil sikap keras dan bahkan secara eksplisit mengultimatum Yunani untuk bisa
mencapai kesepakatan dengan Troika dalam waktu hanya beberapa hari. Bila kesepakatan ini gagal
tercapai, Yunani menghadapi risiko dikeluarkan dari Zona Euro. Pemerintah Yunani pun berbalik sikap
dan bahkan menawarkan proposal reformasi ekonomi yang mirip dengan proposal Troika yang ditolak
rakyatnya pada referendum 5 Juli 2015. Negosiasi lanjutan dengan para pemimpin Zona Euro akhirnya
menghasilkan kesepakatan atas persyaratan reformasi ekonomi, meski persyaratan kali ini lebih berat
bagi Yunani dibandingkan dengan persyaratan yang ditolak pada referendum.
Meskipun ketidakpastian atas penyelesaian krisis utang Yunani telah jauh berkurang saat ini,
masih ada dua risiko penting yang dapat menjadi sumber instabilitas bagi pasar keuangan Eropa dan
global. Risiko pertama adalah mengenai sustainabilitas utang Yunani. Pada 14 Juli 2015, IMF merilis
hasil penilaian terbaru mereka yang menunjukkan pemburukan sustainabilitas utang Yunani. Ini
terutama terjadi akibat capital control dan bank holiday yang sempat diberlakukan. Dalam dua tahun
mendatang, utang pemerintah Yunani diprediksi mencapai 200% dari produk domestik bruto (PDB),
jauh lebih tinggi proyeksi sebelumnya yang sebesar 177% PDB. Agar utang Yunani dapat menjadi
sustainable, IMF menyarankan keringanan atas pembayaran utang (debt relief) dalam skala besar,
termasuk memperpanjang periode pelunasan hingga 30 tahun.
Risiko kedua adalah kondisi politik di Yunani. Kebijakan Perdana Menteri Alexis Tsipras yang
menyepakati persyaratan dana talangan, berlawanan dengan hasil referendum, malah didukung oleh
partai-partai oposisi yang pro euro. Sebaliknya, kebijakan ini ditolak oleh sebagian anggota partainya
sendiri, yaitu Syriza. Penolakan ini menurunkan jumlah pendukung Tsipras di parlemen dari koalisinya
sendiri menjadi 123 orang, sedikit di atas batas minimum sebanyak 120 orang yang dibutuhkan untuk
mempertahankan pemerintahan minoritas. Tsipras sendiri menyatakan niatnya untuk mundur dari
posisi perdana menteri jika tidak mendapat dukungan lebih dari 121 anggota parlemen dari Syriza.
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Perkembangan Neraca Perdagangan, Inflasi, dan Kebijakan Moneter
Seto Wardono
 Neraca perdagangan mengalami surplus US$ 477 juta pada bulan Juni 2015. Surplus perdagangan
mencapai US$ 4,35 miliar selama semester I 2015.
 Inflasi tercatat sebesar 0,54% (m/m) atau 7,26% (y/y), naik dari 0,50% (m/m) atau 7,15% (y/y) pada
periode Mei–Juni 2015.
 Bank Indonesia kembali mempertahankan policy rate di 7,50% dan mengisyaratkan penggunaan
kebijakan makroprudensial untuk menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.
Surplus neraca perdagangan Indonesia mengecil pada Juni 2015 terutama akibat pertumbuhan
impor yang pesat. Neraca perdagangan mencapai US$ 477 juta pada bulan itu, turun dari US$ 1,08
miliar pada Mei 2015. Dengan perkembangan ini, surplus perdagangan secara kumulatif mencapai
US$ 4,35 miliar selama semester I 2015, dibandingkan defisit US$ 1,13 miliar pada periode yang sama
di tahun sebelumnya. Perbaikan neraca perdagangan selama setahun terakhir itu terjadi di segmen
minyak dan gas (migas) maupun non-migas. Defisit neraca migas turun signifikan dari US$ 6,11 miliar
pada semester I 2014 menjadi US$ 3,11 miliar pada semester I 2015. Pada saat yang sama, surplus
neraca perdagangan non-migas naik dari US$ 4,98 miliar menjadi US$ 7,46 miliar.
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Gambar 2. Ekspor, Impor, dan Neraca Perdagangan
Nilai ekspor tumbuh 5,91% m/m (-12,78% y/y) pada Juni 2015, menyusul penurunan beruntun
di dua bulan sebelumnya. Ekspor berbagai kelompok komoditas penting tercatat mengalami kenaikan
pada bulan itu. Ekspor minyak mentah dan hasil minyak, misalnya, meningkat 11,35% dan 6,87% m/m.
Ekspor lemak dan minyak organik (termasuk di dalamnya adalah minyak sawit) terangkat 17,01%,
sedangkan ekspor peralatan listrik dan karet masing-masing naik 11,05% dan 14,27%. Secara umum,
kinerja ekspor pada Juni 2015 ditunjang oleh peningkatan harganya. Rata-rata harga barang ekspor
pada bulan itu naik 8,77% m/m, meski di sisi lain terjadi penurunan volume ekspor sebesar 2,63%.
Berbeda dengan ekspor, peningkatan volume impor menjadi katalis utama bagi kenaikan nilai
impor yang terjadi di bulan Juni 2015. Nilai impor pada bulan itu melonjak 11,63% m/m (-17,42% y/y),
sejalan dengan peningkatan volume impor sebesar 11,77% m/m. Sebaliknya, rata-rata harga produk
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impor malah terpangkas 0,13% di waktu yang sama. Dekomposisi impor menurut golongan
penggunaan barang menunjukkan peningkatan di semua segmen. Impor barang konsumsi tercatat
naik 8,93% m/m, sedangkan impor bahan baku dan impor barang modal tumbuh 12,06% dan 10,98%.
Lonjakan impor pada Juni 2015 terutama disebabkan oleh faktor musiman, terkait dengan antisipasi
pelaku usaha terhadap penguatan permintaan masyarakat selama bulan puasa.
Tekanan inflasi menguat pada Juni 2015, dilatarbelakangi oleh kenaikan harga makanan
menjelang bulan puasa. Indeks harga konsumen (IHK) meningkat 0,54% m/m pada bulan itu,
sehingga mendorong inflasi y/y naik menjadi 7,26% dari 7,15% pada bulan Mei 2015. Pada periode
yang sama, inflasi inti stabil di 5,04% y/y (+0,26% m/m). Sementara, data terpisah mengkonfirmasi
penguatan tekanan inflasi di tingkat pedagang. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) non -migas
naik 0,83% m/m pada Juni 2015 akibat lonjakan harga komoditas pertanian. Inflasi IHPB y/y pun
meningkat ke 9,65% dari 9,56% di bulan Mei 2015.
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Gambar 3. Inflasi IHK Juni 2015
Dekomposisi IHK menurut kelompok komoditas menunjukkan inflasi yang relatif tinggi di dua
kelompok makanan pada Juni 2015. Segmen bahan makanan mengalami inflasi m/m yang paling
tinggi, yaitu 1,6%. Ini mencerminkan kenaikan harga beberapa komoditas pangan utama seperti
beras, cabai merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan segar. Sementara, kenaikan harga
gula pasir, nasi dengan lauk, dan rokok menjelaskan inflasi 0,55% m/m di kelompok makanan jadi.
Segmen bahan makanan serta makanan jadi secara total memiliki andil inflasi 0,42 poin persentase
dari inflasi m/m keseluruhan yang sebesar 0,54%. Di luar dua kelompok ini, inflasi terbilang ringan,
yaitu di kisaran 0,11%–0,32% m/m.
Tekanan inflasi pada bulan Juli 2015 diperkirakan masih cukup kuat, didukung oleh lonjakan
permintaan barang dan jasa menjelang Hari Raya Idul Fitri. Faktor liburan sekolah dan pergantian
tahun ajaran diduga memberi tekanan tambahan pada tingkat harga. Kami memperkirakan rata rata inflasi y/y 2015 sebesar 6,9% dengan posisi akhir tahun di 4,4%. Inflasi y/y diperkirakan akan
turun tajam pada November 2015 akibat hilangnya dampak kenaikan harga bahan bakar minyak
(BBM) yang terjadi setahun sebelumnya. Dalam jangka pendek, risiko inflasi terutama bersumber
dari depresiasi nilai tukar rupiah yang, selain meningkatkan harga barang impor, juga menghalangi
pemangkasan harga bensin dan minyak solar di tengah penurunan harga minyak mentah.
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Gambar 4. Inflasi dan Suku Bunga Kebijakan
Bank Indonesia (BI) pada 14 Juli 2015 mempertahankan policy rate di posisi 7,50%. Pada saat
yang sama, bunga deposit facility dan lending facility ditetapkan kembali masing-masing di level
5,50% dan 8,00%. Kebijakan ini sejalan dengan upaya untuk menjaga inflasi di kisaran target 4%±1%
pada 2015 dan 2016. Menurut BI, bauran kebijakan tetap diarahkan pada upaya menjaga stabilitas
makroekonomi di tengah ketidakpastian ekonomi global serta menjaga pertumbuhan ekonomi
melalui implementasi kebijakan makroprudensial yang akomodatif.
BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi yang masih terbatas di kuartal II 2015. Penurunan
tingkat keyakinan konsumen, penjualan kendaraan bermotor, dan penjualan eceran menjelaskan
lemahnya konsumsi pada kuartal II. Realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah juga terpantau
masih rendah. BI juga melihat kinerja investasi dan ekspor yang terbatas. Investasi terkendala oleh
realisasi pembangunan infrastruktur yang belum secepat perkiraan serta investasi mesin dan alat
angkut yang masih lemah. Sementara, perkembangan ekonomi global yang kurang kondusif dan
harga komoditas yang masih rendah membatasi kinerja ekspor. Meski demikian, pertumbuhan
ekonomi diperkirakan akan membaik pada semester II 2015, didukung oleh implementasi proyek proyek infrastruktur dan peningkatan penyaluran kredit perbankan.
Sejalan dengan perkiraan aktivitas ekonomi yang terbatas, defisit neraca berjalan diprediksi
akan lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. BI memperkirakan defisit neraca berjalan sebesar
2,5% produk domestik bruto (PDB) pada kuartal II 2015, lebih baik dari 3,9% PDB di kuartal yang
sama pada tahun 2014. Perbaikan neraca berjalan ini ditunjang oleh surplus neraca perdagangan,
khususnya neraca non-migas. Mengenai inflasi, BI menyatakan bahwa perkembangan inflasi hingga
Juni 2015 masih mendukung pencapaian target inflasi sebesar 4%±1% tahun ini.
Berbeda dengan bulan Juni dan beberapa bulan sebelumnya, statement kebijakan moneter
BI pada bulan Juli 2015 tidak mencantumkan pencapaian sasaran defisit neraca berjalan 2,5% –3%
sebagai faktor penetapan suku bunga. Menurut kami, ini menunjukkan bahwa bank sentral sudah
cukup nyaman dengan kondisi neraca berjalan saat ini dan prospeknya ke depan. Statement
kebijakan BI Juli ini secara implisit juga menunjukkan kekhawatiran mengenai lemahnya
pertumbuhan ekonomi domestik. Di sisi lain, ketidakpastian terkait krisis utang Yunani dan prospek
kenaikan bunga acuan di AS serta risiko inflasi di dalam negeri tampak membatasi ruang gerak BI
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untuk menurunkan suku bunga. Ini menjelaskan kebijakan BI yang mempertahankan policy rate di
7,50%.
BI rate kami perkirakan masih akan ditahan di posisi 7,50% sepanjang semester II 2015
mengingat adanya tekanan yang persisten terhadap nilai tukar. Pelonggaran kebijakan tidak dapat
dikesampingkan jika pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan kredit perbankan di semester II
2015 tidak sebaik yang diperkirakan sebelumnya. Akan tetapi, pelonggaran ini menurut kami akan
dilakukan tanpa menurunkan bunga acuan (menggunakan kebijakan makroprudensial).
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Pasar Keuangan

Turbulensi Pasar Keuangan: Risiko dari Yunani dan Tiongkok
Dienda Siti Rufaedah
 Krisis utang Yunani dan rontoknya indeks saham Tiongkok menjadi market movers bagi turbulensi
pergerakan pasar keuangan di bulan Juli 2015.
 Pasar valas bergerak mixed sementara pasar saham secara mayoritas berada pada tren bearish.
Pasar obligasi menunjukkan adanya tekanan dengan peningkatan imbal hasil.
Krisis utang di Yunani dan rontoknya indeks saham Tiongkok menjadi market movers bagi
pergerakan pasar keuangan di bulan Juli 2015. Kesepakatan yang berhasil dicapai oleh Yunani dengan
para kreditur dari Eropa pada tanggal 13 Juli 2015 mendorong mayoritas mata uang khususnya negara
maju menguat terhadap dolar AS (lihat Tabel 1). Kesepakatan ini membuat Yunani untuk sementara
terhindar dari ancaman keluar dari zona mata uang euro (Grexit). Dari kesepakatan tersebut, Yunani
memperoleh komitmen dana talangan darurat tahap tiga senilai 86 miliar euro untuk periode tiga
tahun ke depan. Sebagai konsekuensinya, pemerintah Yunani harus menyepakati program reformasi
dan penghematan anggaran lebih ketat yakni berupa kenaikan pajak, pengurangan manfaat pensiun,
serta privatisasi.
Sebelum membahas paket reformasi lebih lanjut dengan para kreditur dari Eropa, pemerintah
Yunani menyerahkan pilihannya kepada rakyat yang hasilnya adalah ditolak oleh 61% lebih rakyat
Yunani pada referendum tanggal 5 Juli 2015. Namun demikian sekitar dua minggu kemudian,
pemerintah Yunani berbalik arah dan menerima persyaratan bailout melalui persetujuan parlemen
dengan jumlah suara sebesar 76,59%. Bank-bank di Yunani yang sejak tanggal 29 Juni 2015 ditutup
pun kembali beroperasi. Jumlah penarikan dana yang semula dibatasi 60 euro per hari secara bertahap
dilonggarkan menjadi 300-420 euro per hari. Dengan sentimen positif tersebut, mata uang euro
berhasil menguat terhadap dolar AS.
Meski terhindar dari default, Yunani masih berisiko menghadapi kondisi utang yang
berkelanjutan. Menurut laporan dari IMF, terdapat beberapa opsi yang dapat dipilih oleh Uni Eropa
untuk memulihkan stabilitas keuangan Yunani yaitu menambah plafon kredit dan memperpanjang
jangka waktu pembayaran kembali utang, mengucurkan langsung dana tunai kepada pemerintah
Yunani untuk membiayai defisitnya, atau melakukan penghapusan sebagian utang maupun
penjadwalan baru pembayaran cicilan utang lama. Rasio utang Yunani pada tahun 2016 diperkirakan
akan meningkat dari 170% menjadi 200% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) karena resesi
sepanjang tahun 2015.
Selain sentimen dari Yunani, risiko pun datang dari gejolak pasar saham di Tiongkok. Pasar
saham Tiongkok anjlok hingga mencapai 30%, disebabkan oleh kekhawatiran investor pada saham
perusahaan yang mengalami bubble. Disisi lain, perlambatan ekonomi Tiongkok juga mendorong
investor melakukan aksi jual. Anjloknya pasar saham Tiongkok diperparah oleh faktor besarnya porsi
investor retail (share yang mencapai 80%) yang melakukan trading dengan margin financing. Investor
semacam ini memiliki kolateral yang lemah dan mudah mengalami forced sell ketika pasar mengalami
tekanan.
Untuk mengatasi bursa saham yang anjlok, bank sentral Tiongkok (PBoC) melakukan langkahlangkah seperti mengucurkan likuiditas yang memadai untuk membantu China Securities Finance Co.
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melalui sejumlah instrumen seperti pinjaman dan obligasi. Disamping itu, PBoC mewajibkan para
investor memegang saham minimal enam bulan. PBoC pada tanggal 29 Juni 2015 juga memangkas
suku bunga ke rekor terendah (menjadi 4,85%) serta menurunkan rasio kecukupan cadangan pada
bank.

Mata Uang
Negara Maju
EUR/USD
USD/JPY
GBP/USD
Negara Berkembang
USD/IDR
USD/BRL
USD/RUB
USD/INR
USD/CNY
USD/ZAR
USD/MYR
USD/THB
USD/TRY
USD/PHP

FY2014
(%)

YTD
(%)

1M
(%)

1W
(%)

(12.25)
(13.85)
(5.95)

(7.83)
(1.90)
0.92

1.52
1.64
2.84

(0.18)
1.40
0.03

1.12
122.12
1.57

1.05
126.00
1.50

(1.78)
(12.51)
(84.78)
(2.01)
(2.50)
(9.80)
(6.76)
(0.64)
(8.68)
(0.73)

(7.68)
(16.76)
9.01
(0.96)
0.07
(5.17)
(7.89)
(2.67)
(14.61)
(0.87)

(0.87)
2.38
(5.59)
0.27
(0.05)
0.02
(2.88)
(0.27)
(0.57)
(1.17)

(0.63)
(0.90)
(2.21)
(0.07)
0.09
0.48
(0.91)
(0.05)
0.11
(0.02)

13,339
3.10
55.27
63.65
6.20
12.15
3.77
33.79
2.68
45.11

13,650
3.25
56.76
64.70
6.20
12.54
3.78
34.20
2.79
45.50

Posisi
2015F*)
30/06/2015

Sumber: Bloomberg
Tabel 1. Perkembangan Nilai Tukar Sejumlah Mata Uang terhadap Dolar AS
Sejalan dengan penguatan euro, mata uang sterling terapresiasi terhadap dolar AS. Selain
dipengaruhi oleh kesepakatan Yunani, sentimen positif juga datang dari prospek kenaikan suku bunga
Inggris. Notulen rapat Monetary Policy Committee (MPC) bulan Juli 2015 mengindikasikan semakin
dekat waktu untuk menaikkan suku bunga pertama sejak krisis tahun 2009 menyusul kekhawatiran
akan naiknya angka inflasi dan tingkat pengangguran. Pada akhir tahun 2015, sterling diperkirakan
terkoreksi sebesar 3,73% ke level 1,50 per dolar AS.
Berbeda dengan kinerja mata uang negara maju, mayoritas mata uang negara berkembang
masih menunjukkan pelemahan terhadap dolar AS. Rubel menjadi mata uang yang menunjukkan
performa terburuk di bulan Juni 2015 dengan melemah sebesar 5,59% dan ditutup pada level 55,27
per dolar AS. Tekanan terhadap mata uang rubel didorong oleh anjloknya pasar saham di Tiongkok
menyusul jatuhnya harga minyak. Tiongkok adalah salah satu konsumen komoditas terbesar dunia
sehingga memicu kecemasan melemahnya permintaan global. Namun bank sentral Rusia menyatakan
akan secara aktif melakukan intervensi di pasar untuk menyokong rubel dari penurunan harga minyak
serta guncangan eksternal lainnya. Di akhir tahun 2015, mata uang rubel diproyeksikan mampu
menguat sebesar 6,55% ke level 56,76 per dolar AS.
Meningkatnya permintaan valas untuk pembayaran utang dan deviden di triwulan II-2015
memberikan tekanan terhadap mata uang rupiah. Disisi lain, keputusan Bank Indonesia untuk
mempertahankan BI rate di level 7,5% dinilai mampu menjadi sentimen positif bagi pergerakan rupiah.
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Mata uang rupiah tercatat mengalami pelemahan terbatas sebesar 0,87% ke level 13.339 per dolar
AS. Namun demikian, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih menunjukkan
perlambatan berpotensi kembali menekan kinerja rupiah. Berdasarkan konsensus Bloomberg, rupiah
diproyeksikan melemah sebesar 10,19% ke level 13.650 di akhir tahun 2015.

Indeks Saham
Negara Maju
Dow Jones (USA)
S&P 500 (USA)
Euro Stoxx 50 (Eropa)
Nikkei 225 (Jepang)
FTSE 100 (Inggris)
Negara Berkembang
IHSG (Indonesia)
Ibovespa (Brazil)
MICEX (Rusia)
Sensex (India)
Shanghai (China)
JALSH (Afrika Selatan)
KLCI (Malaysia)
SET (Thailand)
Borsa Istanbul (Turki)
PCOMP (Filipina)

FY2014
(%)

YTD
(%)

1M
(%)

1W
(%)

Posisi
30/06/2015

7.52
11.39
4.35
7.12
(2.71)

(1.14)
0.20
11.32
15.96
(0.69)

(2.17)
(2.10)
(4.64)
(1.59)
(6.64)

(2.89)
(2.88)
(4.39)
(2.76)
(4.59)

17,619.51
2,063.11
381.31
20,235.73
6,520.98

22.29
(2.91)
(7.15)
29.89
52.87
7.60
(5.66)
15.32
26.43
22.76

(6.05)
6.15
18.47
1.02
32.23
4.09
(3.10)
0.46
(4.05)
4.62

(5.86)
0.61
2.82
(0.17)
(7.25)
(0.89)
(2.34)
0.57
(0.88)
(0.21)

(0.55)
(1.29)
(0.16)
(0.08)
(6.54)
(1.49)
(1.17)
0.09
(0.99)
0.17

4,910.66
53,080.88
1,654.55
27,780.83
4,277.22
51,806.95
1,706.64
1,504.55
82,249.53
7,564.50

Sumber: Bloomberg
Tabel 2. Perkembangan Indeks Saham Utama Dunia
Pergerakan mayoritas indeks saham utama yang kami pantau menunjukkan tren bearish (lihat
Tabel 2). Selain dipengaruhi oleh anjloknya pasar saham Tiongkok, bursa saham di AS selama satu
bulan ini juga mengalami penurunan menyusul data Non Farm Payrolls AS yang meskipun
menunjukkan pertumbuhan sebesar 223 ribu pekerjaan baru di bulan Juni dengan tingkat
pengangguran yang turun ke level 5,3% namun penurunan tersebut disebabkan oleh merosotnya
jumlah partisipasi angkatan kerja, yang menyentuh level terendah sejak Oktober 1977. Indeks Dow
Jones dan Indeks S&P 500 terkoreksi masing-masing sebesar 2,17% dan 2,10%.
Indeks FTSE berada pada teritori negatif seiring dengan melemahnya saham-saham sektor
pertambangan dan energi. Data Produksi Manufaktur Inggris bulan Mei 2015 yang secara
mengejutkan turun ke level 0,6% menambah tekanan pada perdagangan indeks. Penguatan sterling
dan lemahnya permintaan dari zona euro menyulitkan pemulihan di sektor manufaktur Inggris.
Saham-saham di sektor pertambangan terbebani oleh penurunan harga tembaga seiring kecemasan
perlambatan ekonomi Tiongkok selaku konsumen utama dunia. Saham-saham di sektor energi juga
mengalami penurunan seiring dengan melemahnya harga minyak mentah.
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Sumber: CEIC dan Kementerian Keuangan
Gambar 5. Perkembangan Kepemilikan Investor Asing di Pasar Saham dan SBN
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir perdagangan juga ditutup pada zona merah
dengan turun sebesar 5,86%. Penurunan indeks disebabkan oleh dana asing yang keluar dari pasar
saham Indonesia (lihat Gambar 5). Selama bulan Juni 2015, asing mencatatkan net sell sebesar Rp 4,09
triliun, angka ini menurun jika dibandingkan net buy pada bulan Juni 2014 yang sebesar Rp 2,74 triliun.
Jika kita lihat secara kumulatif (Januari hingga Juni 2015), net buy asing mengalami penurunan drastis
dari Rp 44,12 triliun (Januari hingga Juni 2014) menjadi Rp 2,49 triliun.
Turunnya IHSG juga dibayangi oleh prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dimana sejumlah
lembaga keuangan telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2015. ADB
telah menurunkan proyeksi pertumbuhan PDB Indonesia dari 5,5% menjadi 5% untuk tahun 2015. IMF
juga memperkirakan pertumbuhan PDB Indonesia di tahun 2015 hanya akan berada di level 4,7%.
Sovereign Bond Yield 10Yr
(LCY)
Negara Maju
Amerika Serikat
Eropa
Jepang
Inggris
Negara Berkembang
Indonesia
Brazil
Rusia
India
China
Afrika Selatan
Malaysia
Thailand

FY2014
(bps)

YTD
(bps)

1M
(bps)

1W
(bps)

Posisi
30/06/2015

2015

(86)
(139)
(41)
(127)

18
22
14
27

23
28
7
21

(6)
(11)
0
(9)

2.35
0.76
0.47
2.02

2.54
0.79
0.46
2.17

(66)
149
44
(97)
(97)
6
2
(117)

53
25
n/a
0
(3)
31
(12)
21

16
40
n/a
22
2
12
11
21

10
11
n/a
11
0
(1)
2
(1)

8.33
12.62
n/a
7.86
3.62
8.28
4.03
2.94

7.84
n/a
n/a
7.56
3.36
8.52
4.02
2.75

*)

Sumber: Bloomberg
Tabel 3. Perkembangan Obligasi Pemerintah Tenor 10 Tahun
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Kinerja pasar obligasi negara maju dan negara berkembang secara keseluruhan menunjukkan
adanya tekanan, yang terlihat dari kenaikan imbal hasil obligasi (lihat Tabel 3). Penurunan harga saham
di Tiongkok berdampak pada koreksi di pasar obligasi pemerintah tenor 10 tahun. Hal ini
mempengaruhi risk appetite dari investor asing yang cenderung melakukan aksi wait and see terhadap
pembelian risky asset.
Di pasar obligasi pemerintah Indonesia, tekanan jual juga terlihat dari turunnya harga obligasi.
Penurunan harga terjadi pada seluruh tenor obligasi. Dalam jangka waktu satu bulan, harga obligasi
benchmark seri FR0069 tenor 5 tahun turun 0,3% dari 99,81 (Mei 2015) menjadi 99,51 (Mei 2015).
Sementara itu, harga obligasi seri FR0070 (tenor 10 tahun) mengalami penurunan tertinggi sebesar
1,04% ke level 100,09. Berbanding terbalik, imbal hasil seluruh tenor meningkat dengan peningkatan
terbesar ditunjukkan oleh obligasi seri FR0070 (tenor 10 tahun) sebesar 17 bps dari 8,12% ke 8,29%.
Meskipun terdapat tekanan global yang menyebabkan kenaikan imbal hasil namun investor
asing terlihat masih tertarik untuk berinvestasi pada surat utang negara (SUN) Indonesia. Hal ini
ditunjukkan oleh dana asing yang masuk ke pasar obligasi Indonesia (lihat Gambar 5). Jika
dibandingkan dengan akhir Desember 2014, porsi asing pada obligasi pemerintah Indonesia tercatat
mengalami kenaikan sebesar Rp 76,18 triliun, yakni dari Rp 461,35 triliun menjadi Rp 537,53 triliun.
Pada bulan Juni 2015, asing membukukan net buy senilai Rp 23,04 triliun, tertinggi sejak bulan Januari
2015.
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Perbankan

Perbankan : Keseimbangan Baru Untuk Pertumbuhan
Seno Agung Kuncoro



Tekanan terhadap kinerja perbankan bukan hanya berasal dari melambatnya pertumbuhan
kredit, tetapi juga dari potensi kenaikan jumlah kredit bermasalah.
Berbagai faktor yang kurang menguntungkan mulai dari pelambatan pertumbuhan kredit, sumber
daya yang tidak optimal, tingginya biaya dana serta kenaikan NPL menimbulkan tekanan pada
tingkat profitabilitas perbankan.

Pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga pada empat bulan pertama 2015 masih belum
memperlihatkan peningkatan yang berarti. Perlambatan di periode April 2015 bukan saja dialami oleh
penyaluran kredit, tetapi juga dialami oleh penghimpunan dana pihak ketiga. Menurunnya money
supply dari aktivitas neraca perdagangan sepertinya mulai memberikan dampak yang tidak kecil
terhadap kinerja industri perbankan. Kredit tumbuh sebesar 10,4% terendah sejak April 2010. (lihat
Gambar 6).

Sumber: CEIC dan BI
Gambar 6. Pertumbuhan Kredit, Dana Pihak Ketiga, dan LDR
Meskipun demikian diprediksi bahwa dalam waktu 1 tahun ke depan pertumbuhan kredit
akan membaik, tetapi tidak bisa diabaikan juga bahwa potensi recovery ini terekspos pada risiko
perekonomian global yang lebih sulit untuk ditebak. Hal ini bisa dilihat dari terjadinya krisis hutang
Yunani, penurunan tajam bursa China, ketegangan di timur tengah, antisipasi kenaikan fed fund rate,
dan lain-lain. Faktor tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi para pelaku ekonomi dalam
menyusun rencana bisnisnya.
Pada bulan Juli 2015 ADB telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2015
menjadi 5% (sebelumnya: 5,5%) seiring masih lambatnya penyerapan anggaran dan realisasi
penerimaan pajak hingga Semester I 2015. Selain itu, dampak positif realokasi subsidi BBM, revisi
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aturan perizinan dan akuisisi lahan belum dirasakan. Sementara itu, World Bank merevisi proyeksi
pertumbuhan ekonomi Indonesia ke level 4,7% (sebelumnya: 5,2%) akibat rendahnya harga komoditas
dan melemahnya pertumbuhan investasi. Dengan revisi proyeksi pertumbuhan perekonomian
Indonesia yang lebih rendah maka sampai dengan akhir 2015 kinerja pertumbuhan perbankan
seharusnya tidak lebih baik dari tahun 2014. Ekspansi kredit yang jauh dari ekspektasi membawa
pesan, perekonomian akan bergerak lamban.
Kecemasan terhadap kinerja perbankan bukan hanya dari melambatnya pertumbuhan kredit,
tetapi juga dari potensi kenaikan jumlah kredit bermasalah. Tanpa ekspansi kredit yang tinggi, sumber
daya yang dimiliki perbankan tentu banyak yang menganggur (idle), sehingga peluang untuk
memperbaiki kredit bermasalah akan sangat rasional. Namun, hal itu tidak terjadi karena sampai
dengan awal kuartal 2 tahun 2015 kredit macet perbankan justru semakin meningkat.

Sumber: BI
Gambar 7. Perkembangan Nominal dan Rasio NPL
Data pertumbuhan Non Performing Loan (NPL) baik nominal maupun secara rasio menunjukkan
tren peningkatan selama setahun terakhir (lihat Gambar 7). Pertumbuhan NPL nominal naik signifikan
dari 12,2% y/y pada April 2014 menjadi 33,8% y/y pada April 2015. Rasio Gross NPL perbankan juga
mengalami peningkatan namun masih di bawah regulatory comfort zone 5%, yakni naik dari 2,05%
pada April 2014 menjadi sebesar 2,48% pada April 2015 atau meningkat sebanyak 43 bps.
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Sumber: BI
Tabel 4. Rincian Data Rasio NPL
Penurunan kualitas kredit juga terlihat dari kolektibilitas nominal kredit yang menunjukkan tren
meningkat pada semua kategori. Pertumbuhan tertinggi dari sisi kolektibilitas nominal kredit terjadi
pada kategori Diragukan (doubtful). Kategori kolektibiltas Diragukan pada April 2015 tumbuh sebesar
43% y/y dan tercatat sebesar Rp16,9 triliun (lihat Tabel 4), kemudian disusul dengan kategori Macet
(lost) yang tumbuh sebesar 37% y/y. Peningkatan pada kredit bermasalah tentunya akan
meningkatkan cadangan potensi kerugian sehingga profitabilitas perbankan semakin tergerus.

Sumber: BI
Gambar 8. NPL Sektor Ekonomi dan NPL Jenis Kredit
Tren peningkatan NPL nominal mengalami kenaikan pada hampir semua sektor (lihat Gambar
8). Pada April 2015, peningkatan NPL nominal yang signifikan terjadi pada sektor primer yakni
pertambangan, listrik, gas, dan air, serta konstruksi yang masing-masing mengalami peningkatan NPL
nominal year on year sebesar 86,4%, 60,2%, dan 59,6%. Namun jika dilihat dari proporsi total kredit,
kredit pada sektor pertambangan, listrik, dan konstruksi total hanya memiliki kontribusi sebesar 10%
dari sistem perbankan. Untuk sektor ekonomi yang memiliki proporsi terbesar di atas 10% yaitu sektor
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ekonomi rumah tangga, perdagangan, dan industri pengolahan, mengalami kenaikan NPL nominal
masing-masing sebesar 26,5%, 39,1%, dan 20,6% pada April 2015.
Kenaikan NPL tersebut terjadi seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan
depresiasi nilai tukar yang mempengaruhi kinerja perusahaan (debitur). Selain itu, permasalahan yang
paling mendasar pada industri manufaktur dan perdagangan Indonesia adalah mata uang yang
digunakan untuk transaksi impor menggunakan mata uang asing (Dollar AS) namun pendapatannya
sebagian besar dalam mata uang rupiah.
Ketidaksesuaian (mismatch) ini membebani perusahaan ketika terjadi pelemahan nilai tukar
yang substansial seperti yang terjadi saat ini. Hal tersebut didukung oleh grafik kenaikan NPL untuk
jenis kredit modal kerja dan investasi, sementara NPL kredit konsumsi berpotensi untuk cenderung
meningkat. Kami melihat bahwa masih terdapat potensi peningkatan terhadap kredit macet. NPL
diperkirakan mencapai puncak pada kuartal VI 2015 dikisaran 2,5-2,7%. Beberapa hal yang mendorong
terbatasnya risiko pemburukan kualitas kredit diantaranya adalah peningkatan penyerapan anggaran
belanja pemerintah, dan likuiditas yang mulai membaik.
Likuiditas perbankan pada awal triwulan II 2015 mulai longgar. Hal ini ditandai dengan
penurunan rasio kredit terhadap simpanan atau LDR dari 91,7% pada April 2014 menjadi 88,8% pada
April 2015. Penurunan LDR ini disebabkan oleh pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dari pertumbuhan
kredit. Kondisi seperti ini diperkirakan akan bertahan hingga akhir tahun 2015. Terdapat pola dinamis
dimana pertumbuhan kredit akan mengalami akselerasi menjelang awal semester dan akhir tahun
(lihat Gambar 9) namun dengan pertumbuhan DPK yang diperkirakan masih tinggi maka tekanan pada
likuiditas masih terkendali. Pola pergerakan dinamis pertumbuhan DPK akan mencapai puncaknya
pada akhir kuartal 3 dan kuartal 4. Meskipun demikian kami melihat untuk tahun 2015 akan berbeda
dengan tahun-tahun sebelumnya dimana akselerasi tersebut kemungkinan berada dibawah level
historis.

Sumber: BI
Gambar 9. Perspektif Dinamis LDR
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Melonggarnya likuiditas juga terlihat di valuta asing, dimana terjadi kenaikan simpanan
selama 4 bulan terakhir. LDR valas mengalami penurunan menjadi 84,8% di April 2015 (lihat Gambar
10). Hal tersebut didorong oleh faktor depresiasi rupiah dari akhir tahun 2014 yang mendorong
psikologis nasabah untuk mengkonversi simpanan dalam rupiah menjadi simpanan valas.
Sementara pertumbuhan simpanan valas meningkat signifikan mencapai 22,9% pada April
2015, disisi lain pertumbuhan kredit valas mengalami penurunan. Kredit valas biasanya diberikan
untuk mendukung perusahaan yang menghasilkan produk ekspor. Dimana perusahaan yang
menghasilkan produk ekspor memiliki pendapatan dalam bentuk valas sehingga kredit dalam bentuk
valas tidak akan menjadi persoalan. Dari suku bunga pasar valas yang dipantau juga menunjukkan
penurunan yang bisa menjadi cerminan likuiditas valas juga meningkat serta langkah strategis bank
untuk menurunkan cost of fund.
Adanya PBI terbaru No.17/3/PBI/2015 mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), masih perlu dikaji kembali apakah berpotensi pada
penyaluran kredit valas yang berkurang. Selain itu, pengurangan kredit valas untuk memastikan bahwa
korporasi masih tetap berorientasi ekspor. Dalam kondisi permintaan pasar dunia yang cenderung
melambat, baik komoditas maupun manufaktur, arus kas debitur valas bisa terganggu. Gangguan arus
kas ini bisa meningkatkan potensi kredit bermasalah.
Tren pertumbuhan DPK di lain pihak masih didominasi oleh deposito yang membuat dana mahal
di perbankan secara proporsional semakin meningkat. Kini, bank tak hanya bersaing di dalam
industrinya untuk berebut dana murah di pasar. Tetapi, bank juga harus berebut dana masyarakat
dengan pemerintah yang gencar menerbitkan surat utang dengan bunga tinggi, melebihi bunga
deposito bank.

Sumber: BI
Gambar 10. Suku Bunga Pasar Valas dan Pertumbuhan Simpanan Valas
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Dengan berbagai faktor yang kurang menguntungkan bagi perbankan mulai dari pelambatan
pertumbuhan kredit, sumber daya yang tidak optimal, kenaikan NPL, dan pertumbuhan deposito yang
dominan menimbulkan tekanan pada tingkat profitabilitas yang dihasilkan. Pada periode April 2015,
industri hanya mampu menghasilkan pertumbuhan laba year on year sebesar 0,69% (lihat Gambar
11). Bahkan untuk beberapa bank dengan skala aset menengah menghasilkan pertumbuhan laba yang
negatif.
Kontraksi pada pendapatan bunga serta peningkatan cost of fund, membuat manajemen bank
harus mencari cara untuk memperbaiki profil sumber pendapatan dan pengeluaran. Beberapa bank
sangat besar bahkan telah mengeluarkan program pensiun dini dan konsolidasi struktur organisasi
untuk mengefisienkan pengeluaran.
Penurunan laba ini pada dasarnya disebabkan dua hal, yaitu turunnya penyaluran kredit baru
dengan disertai naiknya beban provisi atas kredit bermasalah (NPL). Di satu sisi rasio NIM mengalami
kenaikan 107 bps menjadi 5,30% di April 2015 karena pendapatan bunga bersih yang meningkat yang
diikuti oleh turunnya aset produktif.
Dari hal tersebut dapat terlihat bahwa institusi perbankan nasional telah banyak memetik
pelajaran dari keterpurukan kinerja pada saat krisis yang lampau. Sehingga menjadikan pengelolaan
perbankan di tengah situasi yang kurang kondusif sekalipun masih bisa memberikan marjin profit yang
baik. Manajemen bank sepertinya mensiasati untuk menurunkan cost of fund melalui penurunan suku
bunga simpanan, terutama deposito, dengan tetap mempertahankan suku bunga kredit yang tinggi
untuk mengkompensasi kenaikan credit cost yang timbul.
Bank-bank diperkirakan akan memilih untuk mempertahankan likuiditasnya agar leluasa dapat
diputar di dalam pasar uang yang hasilnya lebih pasti, dibandingkan mengambil kebijakan untuk
ekspansi penyaluran kredit. Kebijakan mempertahankan likuiditas menjadi sangat penting karena
masih adanya potensi kenaikan suku bunga dan kebijakan suku bunga tinggi akan memberi
keuntungan bagi bank yang memegang likuiditas, karena dapat diputar di pasar uang yang cenderung
naik suku bunganya sepanjang bank bersangkutan mampu mempertahankan cost of funds.

Sumber: BI
Gambar 11. Perkembangan Profitabilitas dan Rasio Efisiensi Perbankan
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Tren suku bunga bank benchmark yang dipantau LPS (suku bunga pasar) secara rata-rata
sepanjang bulan Juni 2015 cenderung relatif stabil. Hal ini mengindikasikan mulai meredanya
persaingan bank-bank dalam perebutan dana masyarakat. Selama Juni 2015, suku bunga deposito
perbankan secara rata-rata naik sebesar 1 bps, yakni dari 7,20% menjadi 7,21% (lihat Gambar 12). Di
sisi lain, posisi suku bunga maksimum suku bunga deposito rata-rata perbankan pada periode yang
sama mengalami penurunan lebih tinggi yakni sebesar 2 bps dari 8,64% menjadi 8,62%. Penurunan
suku bunga deposito ini seiring diberlakukannya penerapan pembatasan suku bunga deposito yang
dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) awal Oktober 2014. Dengan penurunan suku bunga deposito
ini, biaya dana (cost of fund) bank seharusnya turun sehingga profitabilitas bank akan membaik.

Sumber: LPS
Gambar 12. Suku Bunga Pasar Rupiah dan Sensitive Funding
Secara agregat terjadi pergeseran Sensitive TD yang signifikan selama periode Desember 2014
– April 2015. Pergeseran Sensitive TD pada sistem perbankan cukup besar dari Rp1.031 triliun pada
Desember 2014 menjadi Rp950 triliun pada April 2015 atau turun sebesar 8,5%. Adanya pembatasan
suku bunga simpanan oleh OJK telah memaksa para nasabah untuk mengatur ulang penempatan dana
mereka di bank. Sehingga intensitas persaingan dalam perebutan dana simpanan tidak terjadi pada
semua level bank. Kategori bank sangat besar (BSB) yang memiliki aset di atas 100 triliun tidak cukup
“diuntungkan” karena jumlah sensitive TD menurun. Sedangkan untuk kelompok bank sangat kecil
(BSK) relatif mengalami ekspansi Sensitive TD sebesar 3,1%. Peningkatan sensitive TD pada kelompok
bank sangat kecil disebabkan belum dibatasinya batas atas suku bunga simpanan, dan OJK hanya
melakukan monitoring dan supervisory action untuk mengimbangi persaingan dengan bank-bank
besar yang masih memiliki cheap funding dan likuiditas yang lebih baik.
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Sumber: BI
Gambar 13. Perkembangan Permodalan Perbankan
Rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) atau Capital Adequacy Ratio
(CAR) mengalami kenaikan dari 19,57% di akhir tahun 2014 menjadi 20,79% di periode April tahun
2015 (lihat Gambar 13). Kenaikan CAR ini terutama disebabkan konversi akuntansi laba operasi akhir
tahun 2014 menjadi komponen modal laba ditahan. Bank-bank tampaknya menyadari bahwa situasi
sulit masih harus dihadapi sepanjang tahun 2015 sehingga manajemen akan mengambil kebijakan
memaksimalkan porsi laba ditahan sebagai tambahan modal.
Dengan situasi ekonomi global yang dipenuhi ketidakpastian dan ekonomi domestik yang
melambat, industri perbankan nasional dihadapkan pada potensi kinerja yang menurun. Dibutuhkan
peran yang lebih aktif dari pemerintah untuk mendorong roda perekonomian, terutama janji
pemerintah untuk segera membangun proyek infrastruktur tampaknya dapat menjadi peluang yang
baik bagi perbankan untuk dapat dijadikan “tambahan amunisi” guna mencapai target pertumbuhan
kredit yang rasional di tahun 2015. Di sisi lain bank harus menyeimbangkan antara target
pertumbuhan dengan potensi kenaikan NPL akibat pelemahan kondisi ekonomi.
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Industri

Industri Konstruksi : Menanti Gebrakan Tahun 2015
Ahmad Subhan
 Besarnya alokasi proyek infrastruktur yang ada dalam anggaran pemerintah berpotensi
meningkatkan order book yang akan diterima perusahaan-perusahaan jasa konstruksi.
 Salah satu efek yang timbul dari lambatnya realisasi proyek infrastrukstur adalah tingginya NPL
perbankan di sektor konstruksi yang hingga akhir bulan April 2015 sudah menembus level 5,5%
Sampai dengan akhir tahun 2014 banyak pihak meyakini bahwa sektor konstruksi adalah salah
satu sektor yang akan mendapat keuntungan besar di tahun 2015 sejalan dengan rencana pemerintah
baru untuk mendorong pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia hingga tahun 2019.
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membidik berbagai
kegiatan infrastruktur mencakup pekerjaan jalan baru 2.350 km, jalan tol 1.000 km, pemeliharaan
jalan 46.770 km, pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi seluas 37.000 ha, pembangunan
(lanjutan) 21 waduk, hingga penambahan 9 waduk baru.
Sumber utama penambahan dana untuk infrastruktur tersebut diperoleh dari adanya ruang
fiskal perubahan sisi penganggaran pembangunan, dimana belanja subsidi BBM telah diturunkan dari
sebelumnya dalam APBN mencapai Rp 276 triliun menjadi Rp 81,8 triliun dan subsidi LPG turun dari
Rp 55,1 triliun menjadi Rp 28,7 triliun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertanian adalah 3 kementerian yang mendapat alokasi
anggaran cukup besar (Kemen PUPR sekitar Rp 33 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 20 triliun dan
Kementerian Pertanian Rp 16 triliun).

Sumber : Kemenkeu – Maybank Kim Eng
Gambar 14. Anggaran Subsidi BBM dan Infrastruktur
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Selain dana dari pengalihan pos subsidi, terdapat tambahan dana dari anggaran prioritas lainnya
untuk pembangunan infrastruktur konektivitas Rp.12,9 triliun, alokasi transfer ke daerah Rp.20,5
triliun. untuk tambahan pembangunan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi Rp. 49,8
triliun, pemenuhan kewajiban dasar Rp.20,8 triliun dan pengurangan kesenjangan Rp.43,5 triliun.
Secara keseluruhan dengan demikian terdapat sekitar Rp 290 triliun (2,6% total GDP) dana segar yang
akan dimasukkan pemerintah ke sektor infrastruktur sepanjang tahun 2015.
Dari sisi nominal besarnya nilai proyek infrastruktur yang akan digelontorkan pemerintah diatas
secara langsung berkolerasi dengan potensi peningkatan order book yang akan diterima perusahaanperusahaan jasa konstruksi. Diproyeksikan dengan pola anggaran infrastruktur yang meningkat secara
gradual hingga ke level 3% GDP atau setara dengan Rp 350 triliun di akhir tahun 2017 maka order book
perusahaan konstruksi akan meningkat rata-rata 23% dalam 3 tahun ke depan. Peningkatan ini akan
berdampak lebih besar pada sisi penerimaan dan laba perusahaan seiring adanya injeksi modal yang
dilakukan pemerintah pada BUMN sektor konstruksi yang mencapai Rp 45 triliun atau sekitar 70% dari
total injeksi modal pemerintah ke seluruh BUMN.

Sumber : Laporan Emiten – Maybank Kim Eng
Gambar 15. Potensi Peningkatan Order Book BUMN Sektor Konstruksi
Ditengah euforia besarnya dana proyek infrastruktur yang ada dalam rencana anggaran
pemerintah, kinerja sektor konstruksi hingga semester pertama tahun 2015 belum menunjukkan
adanya peningkatan yang signifikan. Berbagai persoalan klasik terkait pola realisasi anggaran hingga
masalah lahan dan kebijakan non fiskal masih menjadi ganjalan utama dalam tahap pembangunan.
Salah satu dampak ikutan yang kemudian timbul dari kondisi tersebut adalah tingginya NPL perbankan
di sektor konstruksi yang hingga akhir bulan April 2015 sudah menembus level 5,5%. Lemahnya
penyaluran kredit di tengah adanya peningkatan biaya bahan baku akibat depresiasi rupiah telah
menyebabkan perusahaan jasa konstruksi mengalami kesulitan likuditas. Berdasarkan data yang dirilis
OJK sejak akhir Nov-13 nominal NPL sektor konstruksi naik secara konstan 2-5% per bulan sementara
penyaluran kredit hanya tumbuh di kisaran 1,7% per bulan pada periode yang sama.
Kinerja sektor konstruksi yang masih lemah saat harus diakui juga terjadi akibat adanya
perlambatan di sektor properti baik untuk segmen residensial, perkantoran dan komersial. Meskipun
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angka marketing sales masih tumbuh namun banyak pihak menyakini pertumbuhan tersebut bersifat
semu karena bersumber dari kinerja diluar penjualan langsung ke konsumen, penjualan lahan ke
investor lain dan adanya sebagian carry over administrasi transaksi periode sebelumnya. Secara lebih
dalam konsultan properti Jones Lang LaSalle (JLL) mengungkapkan bahwa perlambatan penjualan
properti di semester pertama tahun 2015, disebabkan beberapa faktor antara lain ; adanya kebijakan
pemerintah yang memperluas cakupan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 dan PPnBM. Selain itu,
wacana pemerintah memperbolehkan kepemilikan properti untuk asing turut memengaruhi
penurunan penjualan dimana para developer maupun calon investor justru bersikap wait and see, dan
mengatur strategi sambil menyesuaikan kebijakan baru.

Sumber : OJK
Gambar 16. Kinerja penyaluran Kredit dan NPL Sektor Konstruksi
Beberapa langkah strategis diluar kebijakan fiskal telah dilakukan pemerintah untuk mendorong
percepatan proses pembangunan infrastruktur salah satu diantaranya adalah melalui Inpres
antikriminalisasi pejabat bidang infrastruktur. Inpres ini nantinya diharpkan dapat memberikan
kepastian hukum bagi proses pengadaan proyek infrastruktur melalui penunjukkan langsung sekaligus
melengkapi peraturan Presiden (Perpres) No. 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan
Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur. Tujuan akhir dari penerbitan Inpres tersebut
adalah agar pejabat infrastruktur merasa aman untuk mengambil kebijakan yang mendukung
percepatan pembangunan infrastruktur sehingga proses pengadaan menjadi lebih cepat sepanjang
tidak melanggar hukum yang ada. Sebagai gambaran secara historis proses serapan anggaran
infrastruktur masih terkonsentrasi di kuartal keempat dengan komposisi hingga 30-40% dari seluruh
nilai proyek.
Selain langkah tersebut diatas pemerintah juga akan melakukan revisi terhadap beberapa
aturan antara lain menyangkut akuisisi lahan untuk proyek infrastruktur dengan skema PPP yang
memperbolehkan swasta terlibat lebih awal dalam proses akuisisi lahan. Revisi peraturan untuk
penjaminan proyek infrastruktur melalui skema KPS ataupun non KPS, di antaranya melalui penguatan
mandat perusahaan penjaminan dan perluasan sektor yang bisa mendapatkan penjaminan, dan
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penguatan persiapan proyek. Serta terus memeperkuat peran layanan BKPM sebagai gerbang layanan
pintu investasi satu pintu pembangunan infrastruktur.

Sumber : Laporan Emiten - Maybank Kim-Eng
Gambar 17. Realisasi Kontrak BUMN Sektor Konstruksi
Terkait rencana dan alokasi anggaran untuk kegiatan infrastruktur di tahun fiskal 2015, secara
khusus terdapat dua faktor risiko fiskal jangka pendek yang saat ini berpotensi menjadi hambatan.
Pertama adalah terkait target penerimaan negara yang tidak tercapai, dalam hal ini dapat berdampak
pada pos dana infrastruktur akan dikurangi. Sebagai gambaran hingga akhir semester pertama tahun
2015 realisasi penerimaan negara baru mencapai 36,6% (35,2% untuk pos pajak dan 44,9% untuk pos
non pajak). Secara umum pos penerimaan pajak di semua sektor lebih rendah kecuali pada pos PPh
migas. Rendahnya realisasi di semester pertama tahun 2015 terkait erat dengan rendahnya
pertumbuhan ekonomi dan penurunan nilai impor yang menekan penerimaan: PPh Nonmigas, PPN,
PPnBM, rendahnya lifting minyak bumi dan rendahnya harga CPO dunia sehingga pengenaan tarif Bea
Keluar CPO menjadi 0%. Faktor risiko kedua adalah peningkatan biaya konstruksi akibat peningkatan
biaya material akibat depresiasi nilai tukar, hal ini akan berdampak pada proses pengadaan,
pembayaran dan tingkat penyelesaian proyek di lapangan.
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Sumber : BKF - Kemenkeu
Gambar 18. Target dan Realisasi APBN-P 2015
Berkaca pada tingkat kesuksesan (success rate) proyek-proyek infrastruktur sebelumnya yang
kurang memuaskan, pemerintah telah menetapkan 10 proyek infrastruktur quickwins atau prioritas
yang pembangunannya harus dimulai tahun ini. Berdasarkan data resmi yang dihimpun, secara
kumulatif nilai investasi dari 10 proyek ini lebih dari Rp220 triliun. Mayoritas dari 10 proyek ini juga
menggunakan skema pendanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 10 proyek ini
merupakan sarana dan prasarana penting untuk menumbuhkan berbagai sektor perekonomian.
Mayoritas dari 10 proyek ini adalah proyek infrastruktur untuk menjamin ketersediaaan energi,
konektivitas, dan juga kesehatan.
Lebih dari 6 dari 10 proyek ini berlokasi di luar Pulau Jawa. Berikut ini adalah rincian 10 proyek
quickwins tersebut:
a.

b.
c.
d.

Pembangunan Kilang Minyak Bontang dengan kapasitas minimum 235 ribu per hari senilai Rp 60
triliun. Status lahan untuk proyek ini telah dinyatakan siap. Pendanaan proyek ini menggunakan
skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Lelang untuk penunjukkan KPBU
ditargetkan selesai pada Desember 2015.
Pengelolaan Air Minum Semarang Barat dengan nilai investasi Rp765 miliar. Lelang proyek ini
akan dilakukan Pemkot Semarang dengan target waktu pekan ketiga Juni 2015.
Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dengan investasi Rp11,4 triliun. Pembebasan lahan untuk proyek
ini sudah 86 persen. Lelang untuk skema KPBU proyek ini ditargetkan September 2015.
Revitalisasi tiga bandara berskala kecil dan menengah. Tiga bandara ini merupakan proyek
percontohan dari rencana pengembangan 10 bandara. Revitalisasi tiga bandara ini berlokasi di
Bandara Raden Inten II, Lampung, Bandara Mutiara, Palu dan Bandara Labuan Bajo, Komodo.
Pemerintah pada awal Juni akan memastikan tiga proyek ini akan menggunakan skema KPBU atau
membentuk Badan Layanan Umum.
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e.
f.

g.

h.

i.

j.

Transmisi listrik 'High Voltage Direct Current' (HVDC) Interkoneksi Sumatera Jawa (ISJ) dengan
nilai investasi Rp20 triliun. Finalisasi pengadaan lahan ditargetkan pada kuartal III 2015.
Empat ruas jalan tol Sumatera yakni Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, Pekanbaru-Dumai, dan
Bekauheni-Tebanggi Besar. Nilai investasi empat ruas ini mencapai Rp30 triliun. Pemerintah juga
telah menyusun Perpres Nomor 100/2014 untuk pengerjaan empat ruas tambahan yakni
Tebanggi Besar-Pematan Panggang, Pematang Panggang-Kayu Agung, Palembang-Tanjung ApiApi dan Kisaran-Tebing Tinggi oleh PT Hutama Karya. Total pelaksanaan proyek delapan ruas
ditargetkan Juni 2015.
Pembangunan Proyek Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah senilai Rp40 triliun dengan
kapasitas 2.000 MW. Pembebasan lahan untuk proyek ini belum 100% namun ditargetkan
pembebasan lahan dan penetapan revisi izin lingkungan selesai awal Juni 2015.
Kereta api ekspress Bandara Soekarno Hatta dengan nilai investasi Rp24 triliun. Pemerintah
menargetkan pada awal Juni sudah melakukan penetapan teknologi dan peralihan tanah BMN
pengadaan lahan publik.
Moda Kereta Api Kalimantan Timur untuk pengangkutan barang. Proyek ini sudah diminati serius
oleh investor Rusia. Nilai investasi untuk proyek ini diperkirakan mencapai USD3,5 miliar atau
sekitar Rp4,5 triliun. Namun, saat ini masih terjadi perundingan antara investor tersebut dengan
Kementerian Perhubungan mengenai status kereta api tersebut apakah kereta api khusus atau
kereta api umum. Penentuan status kereta api ini beserta payung hukumnya ditargetkan pada
awal Juni 2015.
Transmisi listrik di Sumatera sebesar 500 kv senilai Rp35 triliun. Transmisi ini dibutuhkan untuk
mengalirkan listrik dari PLTU Sumatera Selatan ke wilayah utara Sumatera. Awalnya proyek ini
akan dikerjakan melalui penunjukkan langsung kepada lima BUMN. Namun, karena belum adanya
landasan hukum mengenai penunjukkan langsung itu, akhirnya diputuskan menggunakan lelang
dengan target Agustus 2015.

Harapan besar untuk menggerakkan sektor konstruksi dari kegiatan dan proyek infrastruktur
tidak hanya dapat bertumpu pada reformasi struktural anggaran fiskal (subsidi vs infrastruktur) namun
harus diikuti dengan transformasi kebijakan di level pelaksanaan (teknis) khususnya terkait akuisisi
lahan dan mekanisme penyerapan anggaran. Anggaran pembangunan yang terus diperbesar dan
suntikan modal pada BUMN sektor konstruksi disisi lain hanya akan menjadi sia-sia jika persoalan di
level teknis tidak diperbaiki, sehingga tujuan untuk mendorong kinerja ekonomi dan khususnya sektor
konstruksi menjadi tidak tercapai optimal.
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Indeks Stabilitas
Perbankan

Indeks Stabilitas Perbankan (Banking Stability Index)
Agus Afiantara
Risiko industri perbankan Indonesia mengalami penurunan, hal ini tercermin dari Indeks Stabilitas
Perbankan (Banking Stability Index, BSI) LPS pada bulan Juni 2015 yang menurun dari periode
sebelumnya yaitu Mei 2015 dengan penurunan BSI sebesar 29 bps dari 100,30 menjadi 100,01. Sesuai
kategori skala observasi Crisis Management Protocol (CMP), angka BSI saat ini masih berada pada
kondisi “Normal”. Penurunan BSI ini disebabkan oleh penurunan pada semua komponen sub indeks, CP
(Credit Pressure) turun sebesar 49 bps, IP (Interbank Pressure) turun sebesar 21 bps dan MP (Market
Pressure) turun sebesar 3 bps.

Sumber: LPS
Gambar 19. Banking Stability Index (BSI) dan Sub Indeks Credit Pressure (CP)
Likuiditas perbankan cenderung mengalami sedikit tekanan yang tercermin dari rasio kredit
terhadap DPK atau loan to deposit ratio (LDR) yang naik dari 87,58% pada Maret 2015 menjadi 87,94%
pada April 2015. Meskipun saat ini (April 2015) tengah terjadi trend perlambatan pada penyaluran kredit
perbankan (menyusul perlambatan ekonomi yang terjadi hingga Maret 2015), namun kelihatannya laju
pengumpulan DPK turun lebih cepat. Namun demikian, trend LDR (yoy) menunjukkan penurunan yang
cukup signifikan semenjak beberapa bulan yang lalu.
Pertumbuhan kredit pada bulan April 2015 bila dibandingkan dengan Maret 2015 mengalami
penurunan dari 11,1% (yoy) menjadi 10,3% (yoy). Di sisi lain, perolehan DPK perbankan pada bulan April
2015 melambat dibandingkan dengan bulan sebelumnya Maret 2015. Pertumbuhan DPK bank umum
tercatat sebesar 14,5% (yoy) pada April 2015, turun dari bulan Maret 2015 (16,3%).
Dari sisi kualitas kredit, rasio Gross NPL mengalami peningkatan pada bulan April 2015 sebesar
2,48% bila dibandingkan dengan Maret 2015 sebesar 2,40%. Peningkatan rasio Gross NPL ini lebih
disebabkan oleh rendahnya penyaluran kredit yang berperan sebagai pembagi. Di sisi lain, indikator
profitabilitas perbankan yang tercermin dari pertumbuhan Return on Equity (ROE) juga mengalami
penurunan menjadi 16,86% pada April 2015, setelah sebelumnya tercatat sebesar 17,89% pada Maret
2015. Naiknya LDR dan NPL ditengah kondisi turunnya laba perbankan membuat sub indeks Credit
Pressure (CP) masih harus mendapat perhatian pada beberapa saat kedepan.

33

Sumber: LPS
Gambar 20. Sub Indeks Interbank Pressure (IP) dan Market Pressure (MP)
Penempatan antar bank pada bulan April 2015 mengalami peningkatan dibandingkan dengan
bulan Maret 2015, dimana penempatan antara bank di bulan April 2015 adalah sebesar Rp. 153,534
triliun dan pada bulan Maret sebesar Rp. 147,257 triliun, meskipun pada saat yang sama suku bunga
Pasar Uang Antar Bank (PUAB) overnight mengalami peningkatan (Juni 2015 sebesar 5,63% menjadi
5,64% pada bulan Mei 2015) namun sub indeks Interbank Pressure (IP) tetap mengalami penurunan
sebesar 21 bps.
Meskipun pada bulan Mei hingga Juni 2015, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar US mengalami
depresiasi 0,9% (dari Rp. 13.211 menjadi Rp. 13.332) dan Indeks Harga Saham Gabungan turun
sebesar 305,72 poin dari 5.216,38 menjadi 4.910,66, namun demikian pergerakan YoY kedua
indikator ini telah menunjukkan perbaikan yang menunjukkan berkurangnya tekanan terhadap sub
indeks Market Pressure (MP).
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Lampiran

Proyeksi Besaran Ekonomi Makro dan Perbankan Terpilih
Variabel

2011

2012

2013

2014

2015P

2016P

PDB Nominal (Triliun Rp)

7.427

8.616

9.525

10.543

11.834

13.159

PDB Nominal (Miliar US$)

847

918

914

888

900

995

PDB Riil (% y/y)

6,2

6,0

5,6

5,0

5,0

5,5

Inflasi (akhir periode, % y/y)

3,8

4,3

8,1

8,4

4,4

5,2

Inflasi (rata-rata, % y/y)

5,4

4,0

6,4

6,4

6,9

5,4

USD/IDR (akhir periode)

9.068

9.793

12.189

12.440

13.300

13.100

USD/IDR (rata-rata)

8.779

9.396

10.452

11.879

13.150

13.225

BI Rate (akhir periode)

6,00

5,75

7,50

7,75

7,50

8,00

Surplus/Defisit Fiskal (% PDB)

(1,1)

(1,8)

(2,2)

(2,2)

(2,2)

(2,2)

27,4

(2,0)

(2,6)

(1,5)

(6,2)

3,8

191,1

187,3

182,1

175,3

164,4

170,6

32,2

13,6

(1,4)

(3,4)

(8,8)

2,7

166,6

178,7

176,3

168,4

153,6

157,6

1,7

(24,4)

(29,1)

(25,4)

(22,5)

(27,9)

Variabel Kunci

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

0,2

(2,7)

(3,2)

(3,0)

(2,5)

(2,8)

110,5

112,8

99,4

111,9

111,6

115,4

25,2

27,4

29,1

32,9

36,8

36,6

Konsumsi Rumah Tangga

5,1

5,5

5,4

5,3

5,0

5,1

Konsumsi Pemerintah

5,5

4,5

6,9

2,0

3,2

3,5

Pembentukan Modal Tetap Bruto

8,9

9,1

5,3

4,1

4,5

5,0

Ekspor Barang dan Jasa

14,8

1,6

4,2

1,0

(0,9)

2,0

Impor Barang dan Jasa

15,0

8,0

1,9

2,2

(1,9)

0,7

Sektor Primer

4,1

3,9

3,2

2,7

2,6

2,9

Sektor Sekunder

6,3

5,6

4,5

4,6

5,0

5,5

Sektor Tersier

8,5

6,8

6,4

6,2

5,8

6,4

1 Tahun

5,5

4,6

5,7

6,9

7,1

6,9

3 Tahun

6,4

5,1

5,9

7,6

7,5

7,4

5 Tahun

6,9

5,4

6,0

7,9

7,8

7,9

10 Tahun

7,5

6,0

6,5

8,2

8,2

8,2

20 Tahun

8,7

6,8

7,3

8,7

8,7

8,7

Pinjaman (% y/y)

24,6

23,1

21,6

11,6

12,8

15,1

Dana Pihak Ketiga (% y/y)

19,1

15,7

13,6

12,3

14,1

14,7

Loan to Deposit Ratio (%)

79,0

84,0

89,9

89,3

88,2

88,5

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

Sumber: LPS
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Jadwal Rilis Data dan Peristiwa Penting 1 Agustus - 31 Agustus 2015
Negara

Tanggal

Indikator/Peristiwa

Amerika Serikat

7-Agustus-15

Tingkat Pengangguran Juli 2015

19-Agustus-15

Inflasi Juli 2015

20-Agustus-15

Minutes of FOMC Meeting 28-29 Juli 2015

13-Agustus-15

Rapat Kebijakan Moneter

14-Agustus-15

PDB 2Q15

14-Agustus-15

Inflasi Juli 2015

17-Agustus-15

Neraca Perdagangan Juni 2015

7-Agustus-15

Rapat Kebijakan Moneter

10-Agustus-15

Transaksi Berjalan Juni 2015

19-Agustus-15

Neraca Perdagangan Juli 2015

4-Agustus-15

Neraca Perdagangan Juli 2015

6-Agustus-15

Rapat Kebijakan Moneter

20-Agustus-15

Tingkat Pengangguran Juli 2015

28-Agustus-15

PDB 2Q15

4-Agustus-15

Inflasi Juli 2015

12-Agustus-15

Neraca Perdagangan Juni 2015

19-Agustus-15

Tingkat Pengangguran Juli 2015

4-Agustus-15

Suku Bunga Acuan

10-Agustus-15

Neraca Perdagangan Juli 2015

12-Agustus-15

Inflasi Juli 2015

8-Agustus-15

Neraca Perdagangan Juli 2015

9-Agustus-15

Inflasi Juli 2015

19-Agustus-15

Inflasi Juli 2015

25-Agustus-15

PDB 2Q15

3-Agustus-15

Inflasi Juli 2015

5-Agustus-15

PDB 2Q15

18-Agustus-15

Neraca Perdagangan Juli 2015

18-Agustus-15

Suku Bunga Acuan

Zona Euro

Jepang

Brazil

Rusia

India

China
Afrika Selatan
Indonesia

Sumber: LPS (Juli 2015)
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