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Dalam update bulan Oktober 2016, IMF menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi global
sebesar 10 bps masing-masing menjadi 3,1% pada 2016 dan 3,4% pada 2017.
Risiko jangka pendek terhadap stabilitas pasar finansial global telah mengalami penurunan,
namun berbagai risiko jangka menengah mulai meningkat.
Surplus neraca perdagangan mencapai US$ 1,22 miliar pada September 2016. Ini adalah
surplus bulanan yang tertinggi sejak Agustus 2015.
Inflasi y/y naik menjadi 3,07% pada September 2016 dari 2,79% pada bulan sebelumnya.
Inflasi inti mencapai 3,21% y/y, yang terendah sejak munculnya indikator ini pada Januari
2003.
Pada bulan Oktober 2016, Bank Indonesia kembali menurunkan BI 7-day reverse repo rate
sebesar 25 bps menjadi 4,75%.
Realisasi Tax Amnesty fase I yang diluar dugaan telah memberikan sentimen yang positif
bagi Pasar Finansial
Isu kenaikan Fed Fund Rate masih menjadi faktor penggerak utama di pasar global bersama
dengan Pelonggaran Kebijakan yang diambil oleh ECB dan BoJ
Indeks Pasar Saham mengalami kenaikan terutama digerakkan oleh sektor Pertambangan,
dimana produsen batu bara menjadi “Leader”
Pertumbuhan kredit perbankan (yoy) di Indonesia pada periode Juli 2016 masih
menunjukkan perlambatan setelah di periode bulan sebelumnya sempat meningkat.
Suku bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada bulan September 2016
diturunkan sebesar 50 bps sejalan dengan tren suku bunga simpanan perbankan yang masih
menurun.
Pelaku industri kendaraan bermotor tetap optimis target penjualan 1,05 juta unit hingga
akhir tahun 2016 akan terealisasi.
Kombinasi dari kian pulihnya pertumbuhan ekonomi, peluncuran mobil tipe LCGC yang
semakin gencar, munculnya sejumlah produk dan varian baru serta strategi pemasaran yang
agresif menjadi pendongkrak penjualan kendaraan bermotor.
Minimnya industri penunjang, biaya logistik yang mahal, lemahnya industri komponen
domestik, serta emisi yang belum memenuhi standar global menjadi ancaman bagi industri
otomotif.
Meski cenderung statis BSI pada bulan September mengalami penurunan sebesar 5 bps bila
dibandingkan dengan BSI pada bulan Agustus 2016, yaitu dari 99,55 menjadi 99,50.
Berdasarkan besaran angka BSI tersebut, risiko industri perbankan Indonesia masih dalam
kondisi normal.
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Ekonomi Makro

Update Outlook Ekonomi dan Pasar Finansial Global
Seto Wardono
 Pada laporan bulan Oktober 2016, IMF menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi global
sebesar 10 bps masing-masing menjadi 3,1% pada 2016 dan 3,4% pada 2017 dibandingkan angka
proyeksi di bulan April 2016.
 Risiko jangka pendek terhadap stabilitas pasar finansial global telah mengalami penurunan,
namun berbagai risiko jangka menengah mulai meningkat.
Dana Moneter Internasional (IMF) melihat adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi global
pada tahun 2016, sebelum mengalami perbaikan pada tahun 2017. Ekonomi global diprediksi
tumbuh 3,1% pada tahun ini, lebih lambat dari 3,2% pada tahun 2015. Pada tahun depan, ekonomi
global diperkirakan tumbuh 3,4%. Angka proyeksi terbaru itu tercatat 10 basis poin (bps) lebih
rendah dibandingkan angka proyeksi per April 2016. IMF menyebutkan dua faktor penting yang
menyebabkan prospek ekonomi global mengalami pelemahan pada tahun ini dan tahun depan, yaitu
dampak keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) dan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS)
yang lebih rendah dari perkiraan. Dua faktor ini berimbas pada perubahan ekspektasi kebijakan
moneter global, yang kini dinilai akan akomodatif untuk jangka waktu yang lebih lama, sehingga
menambah downward pressure bagi suku bunga global.

Negara

Proyeksi

2011

2012

2013
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Negara Maju

1,7

1,2

1,2

1,9

2,1

1,6

1,8

Amerika Serikat

1,6

2,2

1,7

2,4

2,6

1,6

2,2

Zona Euro

1,5

-0,9

-0,3

1,1

2,0

1,7

1,5

Jepang

-0,5

1,7

1,4

0,0

0,5

0,5

0,6

Negara Berkembang

6,3

5,3

5,0

4,6

4,0

4,2

4,6

Brazil

3,9

1,9

3,0

0,1

-3,8

-3,3

0,5

China

9,5

7,9

7,8

7,3

6,9

6,6

6,2

Filipina

3,7

6,7

7,1

6,2

5,9

6,4

6,7

India

6,6

5,6

6,6

7,2

7,6

7,6

7,6

Indonesia

6,2

6,0

5,6

5,0

4,8

4,9

5,3

Malaysia

5,3

5,5

4,7

6,0

5,0

4,3

4,6

Rusia

4,0

3,5

1,3

0,7

-3,7

-0,8

1,1

Thailand

0,8

7,2

2,7

0,8

2,8

3,2

3,3

Turki

8,8

2,1

4,2

3,0

4,0

3,3

3,0

Dunia

4,2

3,5

3,3

3,4

3,2

3,1

3,4

Sumber: IMF
Tabel 1. Realisasi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara
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IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi AS sebesar 1,6% pada tahun 2016 dan 2,2% pada
tahun 2017 atau diturunkan masing-masing 0,8 ppts dan 0,3 ppts dari angka proyeksi pada April lalu.
Revisi terhadap angka proyeksi ini terutama mencerminkan aktivitas ekonomi AS yang lebih lemah
dari perkiraan semula akibat siklus penurunan inventori yang lebih panjang serta lemahnya investasi
dunia usaha. Pertumbuhan ekonomi Zona Euro diprediksi melambat dari 2% pada tahun 2015
menjadi 1,7% pada tahun 2016 dan 1,5% pada tahun 2017. Melemahnya keyakinan investor dalam
menyikapi ketidakpastian pasca Brexit adalah faktor utama yang mendorong pelemahan ekonomi
Zona Euro hingga tahun depan. Di sisi lain perekonomian kawasan itu terbantu oleh harga minyak
yang rendah, ekspansi fiskal yang moderat di tahun 2016, dan kebijakan moneter yang longgar.
Sementara, ekonomi Jepang akan didukung oleh penundaan kenaikan pajak konsumsi, stimulus
fiskal pemerintah, dan pelonggaran kebijakan moneter. Ekonomi Jepang diperkirakan tumbuh 0,5%
pada tahun ini, sama dengan pertumbuhan tahun lalu, namun akan sedikit meningkat menjadi 0,6%
pada tahun depan. Dengan perkembangan ini, ekonomi negara maju diproyeksikan tumbuh 1,6%
pada tahun 2016 dan 1,8% pada tahun 2017, masing-masing 0,3 ppts dan 0,2 ppts lebih rendah dari
proyeksi di bulan April. Angka tersebut di bawah realisasi pertumbuhan tahun 2015 yang sebesar
2,1%.
Berbeda dengan negara maju, negara berkembang akan mengalami pertumbuhan ekonomi
yang lebih tinggi pada tahun ini dibandingkan pada tahun lalu dan menjadi penggerak pertumbuhan
ekonomi global. Menurut perkiraan IMF, pertumbuhan ekonomi negara berkembang akan
meningkat dari 4% pada tahun 2015 menjadi 4,2% pada tahun 2016 dan 4,6% pada tahun 2017.
Perlambatan ekonomi China akan berlanjut, di mana pertumbuhan akan mencapai 6,2% pada tahun
depan, di bawah perkiraan pertumbuhan tahun ini yang sebesar 6,6% dan pertumbuhan tahun lalu
yang sebesar 6,9%. Negara berkembang di Asia selain China akan menikmati pertumbuhan ekonomi
yang tetap kuat, didukung oleh kenaikan terms of trade, kebijakan yang positif, reformasi struktural,
dan perbaikan tingkat keyakinan. Di sisi lain, aktivitas ekonomi di Amerika Latin diperkirakan akan
terus menurun, sedangkan prospek di negara-negara bekas Uni Soviet dinilai masih lemah.
IMF menggarisbawahi beberapa risiko terhadap ekonomi global yang semakin meningkat
dalam beberapa bulan terakhir. Risiko-risiko itu antara lain munculnya gejolak politik dan kebijakan
yang berorientasi ke dalam (inward-looking policies) serta stagnasi di negara maju. Risiko lain adalah
berlanjutnya transisi perekonomian China dari yang berorientasi pada investasi, industri, dan ekspor
menjadi perekonomian yang tergantung pada konsumsi dan sektor jasa. Kondisi keuangan negara
berkembang secara fundamental juga masih rentan, meski dalam beberapa bulan terakhir
mengalami perbaikan. Selain itu, faktor-faktor non-ekonomi seperti perkembangan geo politik di
Timur Tengah juga masih menjadi risiko bagi prospek ekonomi di berbagai wilayah dunia.
Mengenai stabilitas pasar finansial global, IMF menyatakan bahwa risiko jangka pendek telah
menurun. Pelemahan risiko ini disebabkan oleh kenaikan harga komoditas dari posisi terendahnya,
pemulihan capital inflows ke negara berkembang, serta berkurangnya kekhawatiran terhadap
dampak perlambatan ekonomi China. Di perekonomian negara maju, prospek penambahan stimulus
moneter juga mengurangi risiko dalam jangka pendek. Dalam jangka menengah, juga mulai terlihat
beberapa risiko, seperti munculnya ekspektasi inflasi dan suku bunga yang rendah sebagai akibat
dari aktivitas ekonomi global yang masih lemah, kondisi politik yang labil di beberapa negara, serta
makin terbukanya pintu bagi kebijakan populis dan bersifat inward looking.
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Perkembangan Neraca Perdagangan, Inflasi, dan Kebijakan
Moneter
Seto Wardono
 Surplus neraca perdagangan mencapai US$ 1,22 miliar pada September 2016. Ini adalah surplus
bulanan yang tertinggi sejak Agustus 2015.
 Inflasi y/y naik menjadi 3,07% pada September 2016 dari 2,79% pada bulan sebelumnya. Inflasi
inti mencapai 3,21% y/y, yang terendah sejak munculnya indikator ini pada Januari 2003.
 Bank Indonesia menurunkan BI 7-day reverse repo rate sebesar 25 bps menjadi 4,75%.
Penurunan impor yang cukup dalam pada September 2016 berimbas pada peningkatan
surplus neraca perdagangan. Surplus pada bulan tersebut mencapai US$ 1,22 miliar, naik dari US$
363,19 juta pada bulan Agustus 2016. Surplus di bulan September itu adalah juga yang tertinggi sejak
Agustus 2015. Dengan demikian, surplus perdagangan selama sembilan bulan pertama tahun ini
tercatat sebesar US$ 5,67 miliar, turun dari US$ 7,22 miliar pada periode yang sama di tahun 2015.
Pada saat bersamaan, defisit neraca perdagangan minyak dan gas (migas) mengalami penurunan
dari US$ 5,01 miliar ke US$ 4,05 miliar, sedangkan surplus perdagangan non-migas turun dari US$
12,23 miliar menjadi US$ 9,72 miliar.
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Gambar 1. Ekspor, Impor, dan Neraca Perdagangan
Nilai ekspor terpangkas 1,84% m/m (-0,59% y/y) pada September lalu akibat penurunan di sisi
volume. Volume ekspor migas dan non-migas masing-masing turun 6% dan 4,87% m/m pada bulan
itu. Meski demikian, kenaikan harga barang mencegah nilai ekspor dari penurunan yang lebih dalam.
Rata-rata harga agregat barang ekspor meningkat 3,29% m/m, terutama didorong oleh kenaikan
harga di segmen non-migas. Dekomposisi nilai ekspor non-migas berdasarkan negara tujuan
menunjukkan penurunan ekspor ke negara-negara ASEAN, Uni Eropa, China, dan Jepang pada
September lalu. Sebaliknya, ekspor non-migas ke AS, India, dan Australia meningkat. Dengan
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perkembangan ini, secara kumulatif nilai ekspor mengalami penurunan 9,41% y/y pada periode
Januari–September 2016.
Berbeda dengan ekspor, kombinasi penurunan volume dan harga menyebabkan nilai impor
turun cukup dalam pada September 2016. Nilai impor terpangkas 8,78% m/m (-2,26% y/y) pada
bulan itu, sehingga secara kumulatif nilai impor mengalami penurunan 8,61% y/y pada periode
Januari–September 2016. Volume impor menyusut 4,96% m/m pada bulan September lalu,
sedangkan rata-rata harga agregat barang impor tercatat turun 0,63%. Sementara, klasifikasi impor
menurut golongan penggunaan barang menunjukkan penurunan yang cukup besar pada impor
barang konsumsi, yaitu sebesar 15,16% m/m. Pada saat yang sama, nilai impor bahan baku dan
barang modal terpangkas 7,24% dan 11,98%.
Penjualan Otomotif dan Konsumsi Semen
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Gambar 2. Perkembangan Indikator Konsumsi dan Investasi
Data impor terbaru belum secara meyakinkan menunjukkan penguatan pada investasi. Impor
barang modal turun 7,01% y/y pada kuartal III 2016, lebih baik dari penurunan 12,17% pada kuartal
sebelumnya. Namun demikian, jika dirupiahkan, impor barang modal sebenarnya terpangkas 12,01%
y/y pada kuartal lalu, dibandingkan penurunan 10,97% pada kuartal II 2016. Sementara, penjualan
semen sebagai salah satu indikator investasi mengalami sedikit perbaikan. Pada kuartal III lalu,
penjualan semen domestik tumbuh 2,49% y/y, lebih tinggi dari 0,69% pada kuartal sebelumnya. Di
sisi lain, terjadi penurunan belanja modal pemerintah pusat. Realisasi belanja modal pemerintah
pada kuartal III 2016 mencapai Rp 38,2 triliun, turun sekitar 18% dari periode yang sama di tahun
2015. Pada kuartal sebelumnya, belanja modal pemerintah mengalami pertumbuhan sekitar 30%
y/y.
Sama seperti indikator investasi, indikator konsumsi juga belum menunjukkan penguatan yang
meyakinkan. Impor barang konsumsi (dalam dolar AS) tumbuh 11,19% y/y pada kuartal III 2016,
lebih tinggi dari pertumbuhan 4,3% pada kuartal sebelumnya. Jika dirupiahkan, pertumbuhan impor
barang konsumsi sebenarnya melambat dari 5,77% pada kuartal II menjadi 5,34% pada kuartal III.
Pada periode yang sama, juga terjadi perlambatan pertumbuhan penjualan mobil, yaitu dari 9,35%
menjadi 5,08%. Penjualan sepeda motor pada kuartal III anjlok 15,7% y/y, dibandingkan penurunan
7,05% pada kuartal II. Satu-satunya indikator konsumsi yang membaik adalah penjualan ritel (data
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hingga Agustus 2016) yang memang terbantu oleh penguatan permintaan masyarakat menjelang
hari raya Idul Fitri di bulan Juli.
Terbatasnya penguatan konsumsi dan investasi mengindikasikan kondisi permintaan domestik
pada kuartal III 2016 yang tidak banyak berbeda dengan kondisi di kuartal II. Di sisi lain, malah
muncul downside risk terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal III yang bersumber dari penurunan
surplus neraca perdagangan. Jika dirupiahkan, surplus neraca perdagangan mengalami kontraksi
27,39% y/y pada kuartal III 2016, dibandingkan penurunan 6,85% pada kuartal sebelumnya. Selain
itu, konsumsi pemerintah juga terindikasi mengalami perlambatan. Total belanja pegawai dan
belanja barang pemerintah pusat pada kuartal III lalu mencapai Rp 143,5 triliun atau naik 6,38% y/y,
jauh di bawah pertumbuhan kuartal II yang sebesar 42,41%.
Tekanan inflasi menguat pada September 2016, meski secara umum masih terbatas. Indeks
harga konsumen (IHK) meningkat 0,22% m/m, sehingga mendorong inflasi y/y naik ke 3,07% dari
2,79% pada Agustus 2016. Sebaliknya, pada periode yang sama inflasi inti y/y mengalami penurunan
dari 3,32% ke 3,21%, yang terendah sejak indikator ini muncul pada Januari 2003. Sama seperti
konsumen, pedagang besar juga menghadapi penguatan tekanan harga pada September lalu. Inflasi
indeks harga perdagangan besar (IHPB) non-migas pada bulan itu tercatat sebesar 10,96% y/y
(+0,52% m/m), lebih tinggi dari inflasi bulan Agustus yang sebesar 10,34% (+0,36% m/m).
Inflasi m/m September 2016
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Gambar 3. Inflasi IHK September 2016
Kelompok bahan makanan menjadi satu-satunya kelompok yang mengalami deflasi. Deflasi
ini muncul sejalan dengan penurunan harga beberapa komoditas pangan seperti telur dan daging
ayam ras, cabai rawit, serta sayur-sayuran. Pada saat yang sama, enam kelompok komoditas lain
mengalami inflasi dalam kisaran 0,13%–0,52%. Inflasi tertinggi (0,52% m/m) terjadi pada segmen
pendidikan terkait awal tahun ajaran baru di tingkat perguruan tinggi. Meski demikian, inflasi di
segmen ini berkontribusi relatif kecil (0,04 ppts) terhadap inflasi IHK m/m yang sebesar 0,22%.
Andil inflasi terbesar pada bulan September lalu (0,07 ppts) diberikan oleh kelompok perumahan
yang mengalami inflasi 0,29% m/m akibat kenaikan tarif sewa rumah dan tarif listrik.
Kami masih melihat tekanan inflasi yang lunak pada Oktober 2016. Data harian yang dirilis
Kementerian Perdagangan per 26 Oktober 2016 menunjukkan penurunan harga komoditas
pangan seperti minyak goreng, daging sapi, daging ayam, telur ayam, gula pasir, dan bawang
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merah. Inflasi di kelompok pendidikan juga mengalami normalisasi di bulan Oktober karena
hilangnya dampak tahun ajaran baru di setiap tingkat pendidikan. Dengan perkembangan ini,
inflasi kami perkirakan akan mencapai 3,5% pada akhir tahun 2016 dengan angka rata-rata
sepanjang tahun di level 3,6%.
Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) pada 19–20 Oktober 2016 memutuskan untuk
menurunkan BI 7-day reverse repo rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 4,75%. Bunga deposit
facility dan bunga lending facility juga dipangkas 25 bps masing-masing menjadi 4% dan 5,5%.
Menurut BI, pelonggaran kebijakan moneter ini sejalan dengan stabilitas ekonomi makro yang
tetap terjaga, terutama inflasi tahun 2016 yang diperkirakan mendekati batas bawah kisaran
target, defisit neraca berjalan yang lebih rendah dari perkiraan, surplus neraca pembayaran yang
lebih besar, serta nilai tukar rupiah yang relatif stabil. Pelonggaran kebijakan ini juga ditujukan
untuk memperkuat permintaan domestik, termasuk permintaan kredit, di tengah kondisi
ekonomi global yang masih lemah.
BI menyoroti pemulihan ekonomi global yang dikatakan masih berlangsung lambat dan
tidak merata. Ekonomi AS diprediksi tumbuh lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, sedangkan
Eropa dan India diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari
perkiraan sebelumnya. Harga minyak dunia masih berada di level yang rendah, namun harga
mayoritas komoditas ekspor Indonesia mengalami peningkatan. BI juga melihat pertumbuhan
ekonomi Indonesia pada kuartal III 2016 yang tidak sekuat perkiraan sebelumnya. Konsumsi
diduga membaik, meski masih terbatas. Investasi swasta, khususnya di sektor non-bangunan,
juga masih belum kuat. Di sisi lain, dampak stimulus fiskal diyakini masih terbatas, demikian pula
ekspor riil. Dengan perkembangan ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016
diprediksi akan mendekati batas bawah kisaran 4,9%–5,3%.
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Gambar 4. Perkembangan Inflasi dan Suku Bunga Kebijakan
Menurut perkiraan BI, defisit neraca berjalan pada kuartal III 2016 akan berada di bawah
2% PDB. Hal ini terjadi akibat adanya surplus perdagangan yang didukung oleh perbaikan harga
ekspor komoditas primer dan penurunan impor non-migas. Sementara, inflasi dipandang masih
terkendali pada level yang rendah dan diperkirakan akan mencapai batas bawah kisaran target
4%±1% pada akhir tahun 2016.
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Perkembangan kebijakan moneter pada Oktober 2016 masih sesuai ekspektasi kami. BI
memanfaatkan ruang yang ada untuk memangkas suku bunga dan mendorong pertumbuhan
ekonomi. Ruang bagi pelonggaran kebijakan itu muncul di tengah tekanan inflasi yang rendah
(sebagaimana terlihat dari inflasi inti y/y pada September 2016 yang terendah sejak indikator ini
muncul pada Januari 2003), defisit neraca berjalan yang sangat terkendali, serta nilai tukar yan g
relatif stabil. Menjelang akhir tahun ini, ruang bagi pelonggaran kebijakan tambahan tampak
makin sempit karena inflasi yang sudah mendekati batas bawah (bottom) dan probabilita
kenaikan Fed rate yang tinggi di bulan Desember. Dengan memperhatikan berbagai faktor ini, BI
7-day reverse repo rate kami perkirakan akan bertahan di level 4,75% hingga akhir tahun 2016.
.
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Pasar Keuangan

Analisa Pasar Keuangan : Optimisme Sektor Finansial
Hendra Syamsir




Realisasi Tax Amnesty fase I yang diluar dugaan telah memberikan sentimen yang positif bagi
Pasar Finansial
Isu Kenaikan Fed Fund Rate masih menjadi faktor penggerak utama di pasar global bersama
dengan Pelonggaran Kebijakan yang diambil oleh ECB dan BoJ
Indeks Pasar Saham mengalami kenaikan terutama digerakkan oleh sektor Pertambangan,
dimana produsen batu bara menjadi “Leader”

Secara umum, pergerakan nilai tukar Rupiah sepanjang tahun 2016 hingga September
mencatat perbaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan pergerakan nilai tukar pada tahun
2015.
Jika sepanjang tahun 2015 mata uang Indonesia secara rata-rata selalu mencatat pelemahan
YoY, maka kondisi berbalik pada tahun 2016. Per September 2016 jika dibandingkan dengan 13
negara benchmark (Tabel 2) mata uang rupiah mencatat apresiasi terbesar ke 2 setelah mata uang
Yen Jepang.
Secara umum pula berdasarkan pergerakan YoY tahun 2015 hingga 2016 dapat disimpulkan
bahwa kawasan Eropa masih berada dalam tekanan.

Sumber: Bloomberg
Tabel 2. Persentase YoY Perubahan Nilai Tukar 2015 - 2016
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Sumber : Bloomberg, LPS
Tabel 3. Ranking Apresiasi Perubahan YoY Nilai Tukar 2015 - 2016
Efek Brexit masih sangat kuat mendominasi pergerakan GBP. Semenjak keputusan tersebut
diambil pada bulan juni 2016, GBP terus mencatat depresiasi terbesar selama 4 bulan berturut turut
(juni hingga September 2016) pada level -14%-15% (YoY). Pelemahan YoY GBP ini melanjutkan
pelemahan YoY terus menerus semenjak 2015.
Khusus untuk Indonesia, kebijakan Tax Amnesty terlihat telah memberikan dampak yang
sangat positif. Semenjak kebijakan ini digulirkan pada bulan Juni/juli 2016, rupiah mengalami
penguatan yang sangat signifikan.

Sumber : Bloomberg, LPS
Gambar 5. Pergerakan YoY Rupiah Sebelum dan Setelah Tax Amnesty
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Setelah sempat menjadi salah satu mata uang yang mengalami depresiasi cukup dalam
(>10%) per September 2015, mata uang rupiah mulai menguat kembali. Berdasarkan data yang kami
peroleh dari bloomberg, berdasarkan pergerakan nilai tukar akhir bulan secara YoY dari bulan
Januari 2016 hingga Mei 2016 sebenarnya mata uang rupiah masih mengalami depresiasi (meskipun
besaran depresiasi tersebut secara signifikan mengecil), namun demikian, Tax Amnesty selanjutnya
benar benar membalikan keadaan. Sejak digulirkan Juni / Juli 2016 mata uang Rupiah terus
mengalami penguatan. Per September 2016 secara YoY mata uang Rupiah bahkan mencatat
penguatan 12% hanya kalah dari JPY yang menguat 18% pada periode yang sama.
Kami mengatakan bahwa tax amnesty membalikkan keadaan berdasarkan pada posisi
rangking penguatan/pelemahan mata uang rupiah dibandingkan dengan beberapa negara.

Sumber : Bloomberg, LPS
Tabel 4. Ranking Apresiasi Rata – Rata Perubahan YoYNilai Tukar 2015 - 2016
Jika pada tahun 2015 rangking rata rata penguatan/pelemahan mata uang rupiah (yoY) berada
pada urutan 10, maka rangking yang sama pada tahun 2016 (hingga september) melompat menjadi
3, hanya kalah dari Jepang yang ada di posisi 1 dan Singapura yang berada di posisi 2 sementara
Yuan, HKD, PHP ,INR dan THB yang tahun lalu (2015) mencatat kinerja yang baik malah mengalami
pemburukan di tahun 2016 (hingga september).
Terlepas dari faktor Tax Amnesty, dampak lain yang menurut kami cukup memberikan arah
positif pada rupiah pada bulan September 2016 adalah ditundanya kenaikkan FFR dan
diturunkannya 7 days Repo Rate BI.
Tidak naiknya FFR per September 2016 telah membawa dampak pada pelemahan USD
terhadap berbagai mata uang dunia. Pelemahan ini (USD) dilanjutkan oleh penguatan tipis harga
minyak Dunia menyusul kesepakatan Arab Saudi dan Rusia yang menguasai 25% produksi minyak
dunia untuk menstabilkan harga.
Meski tidak terlalu tajam, sejalan dengan rupiah, penguatan juga terjadi pada pasar obligasi.
Per akhir september 2016, penurunan yield terjadi hampir di semua tenor Obligasi, meskipun tidak
sekuat beberapa bulan sebelumnya, namun penurunan Yield masih terus berlanjut di bulan
September 2016.
Selain penguatan rupiah, penurunan 7 Days Repo Rate merupakan sumber utama penurunan
Yield Obligasi pada bulan September 2016. Ditopang dengan nilai tukar yang kuat, dan inflasi rendah
serta turunnya suku bunga seharusnya menurut kami penurunan Yield Obligasi masih berpeluang
untuk terus berlanjut hingga akhir tahun 2016.
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Sumber : Bloomberg, LPS
Tabel 5. Perubahan Yield Obligasi MoM
Mengacu pada tulisan kami kami meyakini bahwa Yield Obligasi Negara masih memiliki
peluang untuk terus turun. Dugaan kami tersebut didasarkan kepada beberapa faktor, yaitu
rendahnya inflasi serta pergerakan harga minyak dan nilai tukar yang lebih baik dibandingkan
dengan perkiraan kami sebelumnya.
Namun demikian, dalam beberapa periode kedepan, kelihatannya laju penurunan yield
obligasi akan tertahan oleh dampak global yang bersumber dari kenaikan imbal hasil (yield) obligasi
negara negara maju. Kenaikan yield pada Negara Negara maju diakibatkan oleh beberapa Isu utama.
Di Pasar Amerika, kembalinya peluang kenaikan FFR di akhir tahun 2016 memicu kenaikan Yield. Di
Eropa seperti Jerman misalnya, kenaikan Yield dipicu oleh isu akan aksi pemangkasan pembelian
aset oleh ECB sebelum berakhirnya program stimulus moneter. Yield di Jepang juga bergerak naik
seiring dengan kenaikan yang terjadi di Negara maju lainnya. Hingga tulisan ini dibuat, pada tanggal
19 Oktober 2016 terlihat sedikit kenaikan pada imbal hasil Obligasi yang tercermin dari Imbal hasil
obligasi Negara bertenor 10 tahun yang naik 35 Bps dari posisi terendah di tanggal 6 Oktober 2016.
Di pasar emerging termasuk Indonesia, kenaikan yield dapat dipandang dalam dua sisi. Pada
satu sisi kenaikan Yield bisa dilihat sebagai aksi ambil untung yang dilakukan oleh investor setelah
menikmati kenaikan yang memadai semenjak awal tahun ini. Sementara di sisi lain, kenaikan yied ini
dapat juga mencerminkan langkah antisipatif yang diambil oleh investor dalam menghadapi
volatilitas yang mungkin terjadi sebagai dampak dari pemilu AS dan rapat The Fed mengenai
keputusan akan naik / tidaknya FFR menjelang akhir tahun ini. Langkah antisipatif ini memang cukup
wajar mengingat kenaikan FFR (jika jadi diputuskan) akan berseberangan dengan kebijakan
pelonggaran yang diambil oleh ECB dan BOJ.
Di pasar modal performa pasar modal Indonesia terus mencatatkan return positif.
Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia, secara YTD, bursa Indonesia tetap mencatatkan
performa terbaik jika dibandingkan dengan Negara Negara lain di kawasan.
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Sumber : Bursa Efek Indonesia
Gambar 6. Performa YtD Bursa Efek Indonesia Vs Negara Kawasan
Secara YTD performa pasar modal Indonesia tercatat sangat baik, namun demikian, sepanjang
bulan oktober 2016 (hingga 19 oktober) Indeks Harga Saham Gabugan Indonesia (IHSG) tercatat
cenderung stagnan di level 5400. Per per 19 Oktober 2016 IHSG ditutup di level 5415 atau hanya
menguat 0.94 % dibandingkan dengan posisi penutupan di bulan September 2016.

Sumber : Bursa Efek Indonesia
Tabel 6. Persentase Perubahan YtD Sektor Sektor di Bursa Saham Indonesia
Sepanjang bulan Oktober 2016 sub sektor yang mencatat kenaikan terbesar di pasar modal
adalah sub sektor pertambangan dengan kenaikan 10.3% dan Industri Dasar dengan kenaikan 3.7%.
Sebagai informasi saja, sektor pertambangan sepanjang tahun ini (hingga 19 oktober 2016)
telah mencatatkan kenaikan sebesar 57.5% yang merupakan sektor dengan return tertinggi di Bursa
Indonesia, disusul oleh Industri Lain Lain dengan return YtD 31.44%, Konstruksi dengan return YtD
20.93% dan Financial dengan return 17.35%, sementara sektor perdagangan mencatat return
terkecil dengan return YtD 0.48% .
Kenaikan pada sektor pertambangan dan industri dasar sepanjang oktober 2016 dipicu oleh
berbagai isu, mulai dari kembalinya Arcandra Tahar ke Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) yang dipandang sebagai langkah positif oleh pelaku pasar hingga dengan indikasi
mulai rebound nya harga komoditas.
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Sumber : IMF
Tabel 7. Indeks Harga Komoditas IMF
*=
** =
*** =
**** =
***** =

2005 = 100, includes both Fuel and Non-Fuel Price Indices
2005 = 100, includes Agricultural Raw Materials and Metals Price Indices
12,000- btu/pound, less than 1% sulfur, 14% ash, FOB Newcastle/Port Kembla, US$ per metric ton
West Texas Intermediate 40 API, Midland Texas, US$ per barrel
Malaysia Palm Oil Futures (first contract forward) 4-5 percent FFA, US$ per metric ton

Berdasarkan data Index Commodity IMF hingga September 2016 secara umum harga
komoditas telah mengalami kenaikan YtD sebesar 12.6%. Kenaikan harga komoditas di tahun 2016
salah satunya dipimpin oleh harga Batubara yang mengalami kenaikan harga 39.8% YtD. Kenaikan
harga batu bara dipicu oleh perubahan strategi China dari produsen batu bara terbesar dunia
menjadi importir semenjak pemangkasan 800 ribu pekerja di sektor batu bara dan baja Juli 2016
lalu.
Semenjak langkah pengubahan strategi oleh China tersebut, harga batu bara terus bergerak
naik. Per Juli 2016 harga Batu Bara melonjak 17% dalam satu bulan (berdasarkan indeks komoditas
IMF), dan terus berlanjut hingga Oktober 2016. Jika di dasarkan kepada kepada Harga Batu Bara
Acuan yang dipublikasi Oleh ESDM, pada bulan Oktober 2016 harga batubara telah mencapai 69.07
USD/Ton sementara harga yang sama pada bulan Juni 2016 baru mencapai USD 51,81 USD/Ton atau
meningkat 33% dalam 4 (empat) bulan.
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Perbankan

Perbankan : Merasionalkan Target
Seno Agung Kuncoro



Pertumbuhan kredit perbankan (yoy) di Indonesia pada periode Juli 2016 masih menunjukkan
perlambatan setelah di periode bulan sebelumnya sempat meningkat.
Suku bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada September 2016 diturunkan
sebesar 50 bps sejalan dengan tren suku bunga simpanan perbankan yang masih menurun.

Meskipun krisis finansial global telah 8 tahun berlalu, pertumbuhan ekonomi global masih
berada dalam level terendah. Pertumbuhan di negara maju belum dapat dikatakan stabil dengan
perbedaan yang masih cukup besar dari pertumbuhan di negara berkembang, dimana
pertumbuhannya secara keseluruhan masih di bawah potensi yang ada. Prospek pertumbuhan
global dalam jangka pendek diperkirakan masih belum akan tumbuh dengan cepat. Negara
berkembang masih menghadapi banyak tantangan seperti ekspor yang masih dalam pemulihan,
kondisi defisit neraca berjalan, dan harga komoditas yang belum meningkat.
Meskipun pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan akan meningkat secara gradual,
munculnya potensi risiko yang lebih luas akan mengancam proses pemulihan, seperti perlambatan
yang lebih dalam pada pertumbuhan di negara berkembang, meningkatnya volatilitas pasar
keuangan, semakin tingginya tensi ancaman kestabilan politik, dan melambatnya aktivitas ekonomi
di negara maju, serta kebijakan yang belum efektif untuk mendorong ekonomi.
Pertumbuhan kredit perbankan (yoy) di Indonesia pada periode Agustus 2016 masih
menunjukkan perlambatan setelah di periode dua bulan sebelumnya sempat meningkat.
Pertumbuhan sebesar 6,83% adalah terendah dalam enam tahun terakhir (lihat Gambar 7).
Pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 5,58% di Agustus 2016 juga masih dalam kecenderungan
yang menurun, terendah dalam 10 tahun ke belakang. Meskipun terus mendapat tekanan dari pasar
keuangan domestik dan global, industri perbankan masih dalam pertumbuhan yang positif dan sehat
dengan risiko permodalan yang masih mencukupi untuk bertahan dari tekanan risiko yang ada.

18

Sumber: OJK, diolah
Gambar 7. Pertumbuhan Kredit, Dana Pihak Ketiga dan LDR

Perbankan nasional pada tahun 2016 ini berada dalam fase siklus yang menurun. Dimana
kondisi makroekonomi global dan domestik yang masih belum kondusif. Meski bank sentral telah
menurunkan hingga 6 (enam) kali suku bunga acuan untuk menstimulasi permintaan kredit, tetapi
faktor risiko kredit menjadi penghalang terbesar bagi bank untuk menyalurkan pembiayaan lebih
tinggi (credit rationing).
Tren perlambatan penyaluran kredit sampai dengan awal kuartal III-2016 terjadi pada semua
tipe penggunaan kredit. Perlambatan pertumbuhan kredit terbesar dialami oleh Kredit Modal Kerja
(KMK), disusul oleh Kredit Konsumsi (KK), sementara pertumbuhan Kredit Investasi (KI) relatif stabil
tidak ada perubahan sebesar 12,15% (yoy) di Agustus 2016 (Gambar 8). Segmen KMK merupakan
segmen yang memiliki share terbesar terhadap total kredit perbankan mencapai 46%, hingga Juli
2016 hanya tumbuh sebesar 6,72% (yoy) atau turun sebesar 285 bps dibanding pertumbuhan akhir
tahun 2015. Sementara KK memiliki share 28% dari total kredit perbankan, tumbuh sebesar 9,22%
(yoy) atau turun sebesar 127 bps dari akhir tahun 2015.
Secara keseluruhan kredit investasi dan kredit konsumsi masih menjadi penopang
pertumbuhan kredit perbankan. Tren perlambatan kredit modal kerja dan kredit konsumsi
disebabkan iklim usaha yang sedang turun di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi sehingga
para pengusaha masih enggan untuk meningkatkan nilai investasi dan capital expenditure (capex)
untuk ekspansi usahanya. Di satu sisi, kemampuan daya beli konsumen juga turut mengalami
penurunan.
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Sumber: CEIC dan OJK, diolah
Gambar 8. Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Jenis dan Sektor

Bila melihat data ekspor dan impor sepanjang tahun 2016 yang menurun, kami melihat
hubungan antara pertumbuhan industri yang terus menurun seiring dengan pertumbuhan ekspor
dan impor yang melambat. Langkah pemerintah untuk menggenjot sektor riil masih perlu
ditingkatkan karena dengan impor yang menurun diindikasikan belum ada peningkatan kapasitas
produksi. Di satu sisi positif, surplus neraca perdagangan akan memperkuat cadangan devisa dan
menurunkan volatilitas nilai tukar. Kami melihat dengan masih rendahnya sektor industri yang belum
di-explore oleh perbankan seperti perikanan, pertanian, dan pembangunan industri di sektor hulu,
setidaknya bisa mendorong ekspor perdagangan Indonesia.
Untuk jenis kredit berdasarkan sektor, sektor rumah tangga dan perdagangan sebagai sektor
dengan share kredit terbesar, mencapai 50% dari total kredit, pertumbuhannya masih menurun
hingga Agustus 2016. Kredit sektor rumah tangga pada periode Agustus 2016 tumbuh sebesar 9,22%
(yoy) turun 15 bps dari pertumbuhan tahunan bulan sebelumnya. Sementara kredit sektor
perdagangan hanya tumbuh 7,93% (yoy) atau turun 43 bps dari pertumbuhan bulan Juli 2016. Yang
cukup menggembirakan adalah pertumbuhan sektor pertanian yang masih stabil sebesar 19,09%
(yoy) di Agustus 2016, meningkat 8 bps dari pertumbuhan bulan sebelumnya, serta pertumbuhan
sektor manufaktur sebesar 9,13% (yoy) dengan kecenderungan menurun dari angka belasan persen.
Terdapat penurunan kualitas kredit perbankan selama tahun 2016, namun masih jauh berada
di bawah batas nyaman regulator. Angka pertumbuhan NPL nominal yang tinggi jika dibandingkan
dengan periode krisis global tahun 2008 cukup memberikan sinyal bagi para banker untuk
memperbesar porsi CKPN dalam neraca bank. Rasio Gross NPL perbankan pada Agustus 2016
sebesar 3,22% mengalami peningkatan 4 bps dibanding bulan sebelumnya (Gambar 9). Sementara
pertumbuhan nominal NPL sebesar 27,43% (yoy) dalam tren pertumbuhan yang relatif menurun
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selama satu tahun terakhir. Tren penurunan pertumbuhan nominal NPL, mayoritas disebabkan oleh
penurunan signifikan dari pertumbuhan kolektibilitas “Diragukan” selama setahun terakhir.
Sementara kolektibilitas “Macet” masih terlihat stabil pertumbuhannya sebesar 33,47% (yoy) dan
tercatat sebesar Rp89,5 triliun.
Masih tingginya pertumbuhan kolektibilitas “Macet” tersebut mengindikasikan masih adanya
tekanan bagi pelaku usaha akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi. Lesunya permintaan ekspor
membuat korporasi menahan produksi dan ekspansinya. Di satu sisi, permintaan domestik berusaha
ditingkatkan oleh pemerintah melalui berbagai program kebijakan ekonomi untuk menjaga daya beli
masyarakat.

Sumber: CEIC dan OJK
Gambar 9. Rasio dan Pertumbuhan NPL
Melihat dari likuiditas perbankan, bulan Agustus 2016 belum ada tekanan yang berlebihan
yang ditandai dengan rasio kredit terhadap simpanan atau Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar
90,04% pada Agustus 2016 turun 14 bps dari bulan sebelumnya. Penurunan rasio LDR ini disebabkan
oleh perlambatan pertumbuhan kredit yang lebih besar dibandingkan perlambatan pertumbuhan
dana pihak ketiga.
Seiring laju perekonomian yang melambat, tren pertumbuhan uang beredar (M2) kembali
mengalami perlambatan. Meski secara nominal posisi M2 pada Agustus 2016 tercatat sebesar
Rp4.745 triliun atau tumbuh sebesar 8,53% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan bulan sebelumnya
sebesar 8,95% (yoy). Melambatnya pertumbuhan M2 tersebut dipengaruhi oleh penurunan
komponen M1 (rupiah dan valas) dan uang kuasi. Walaupun ekspansi keuangan pemerintah
meningkat sejalan dengan peningkatan aktivitas belanja pemerintah, tetapi hal tersebut belum
dapat mendorong pertumbuhan kredit lebih tinggi yang turut mempengaruhi perlambatan M2
(Gambar 10).
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Sumber: BI
Gambar 10. Perkembangan Likuiditas Sistem Keuangan

Di sisi pendanaan bank, dampak penurunan suku bunga acuan sepanjang tahun 2016
setidaknya bisa membantu perbankan untuk menurunkan biaya dana (cost of fund). Meski demikian
bunga kredit bank belum juga memperlihatkan penurunan yang signifikan seperti suku bunga
simpanan. Dana pihak ketiga pada periode Agustus 2016 kembali melambat dengan pertumbuhan
5,58% (yoy) turun 35 bps dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya. Pertumbuhan tabungan
mencatatkan angka relatif tertinggi sebesar 14,57% (yoy) dibandingkan instrumen simpanan lainnya.
Sementara dari segi komposisi terhadap dana pihak ketiga, deposito masih memiliki porsi terbesar
dengan kecenderungan menurun dibanding dengan alternatif pendanaan lainnya yakni sebesar 46%
pada posisi Agustus 2016.
Pertumbuhan Giro menurun signifikan dalam 3 bulan terakhir dari 12,50% (yoy) pada awal
tahun 2016 menjadi tinggal 1,84% (yoy) di bulan Agustus 2016 (Gambar 11). Sementara
pertumbuhan deposito cenderung kembali turun sebesar 34 bps menjadi sebesar 2,08% (yoy) di
bulan Agustus 2016 dibanding pertumbuhan bulan Juli 2016. Penyebab rendahnya pertumbuhan
deposito diantaranya oleh perbankan yang memangkas suku bunga simpanan deposito dari akhir
tahun 2015 lalu, gencarnya pemerintah menerbitkan surat utang, dan kewajiban perusahaan
asuransi menempatkan sebagian porsi investasinya dalam surat hutang.
Alokasi investasi pada deposito berjangka memang paling berpotensi untuk dipangkas untuk
memenuhi ketentuan regulasi, karena opsi untuk memangkas porsi instrumen lain, seperti saham
dan obligasi, di tengah belum kondusifnya kinerja pasar modal akan berdampak pada kinerja
pendapatan investasi. Dan pada akhirnya pertumbuhan deposito di industri perbankan akan
melambat.
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Sumber: CEIC dan OJK
Gambar 11. Pertumbuhan Komponen Dana Pihak Ketiga
Suku bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada September 2016 telah
diturunkan sebesar 50 bps menjadi 6,25% untuk tingkat bunga penjaminan Rupiah di bank umum,
dan 0,75% untuk tingkat bunga penjaminan valuta asing, serta 8,75% untuk tingkat bunga
penjaminan Bank Perkreditan Rakyat. Keputusan tersebut diambil dengan memperhatikan masih
turunnya suku bunga simpanan perbankan dan situasi ekonomi Indonesia secara umum juga terlihat
stabil dimana laju inflasi menurun, arah kebijakan moneter yang cenderung longgar serta nilai tukar
yang cenderung menguat. Kondisi likuiditas dan prospeknya hingga akhir tahun menunjukkan bahwa
likuiditas perbankan berada dalam posisi yang memadai. Likuiditas diharapkan terjaga dengan baik
hingga akhir tahun didukung oleh bias longgar kebijakan moneter dan aliran dana masuk dari
program Tax Amnesty (Gambar 12).

Sumber: LPS
Gambar 12. Perkembangan Suku Bunga Pasar Rupiah dan Valas
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Fokus perbankan selama 2 tahun terakhir adalah meningkatkan efisiensi, menjaga kualitas
kredit dan mengamankan kondisi likuiditas ketimbang mendorong laju pertumbuhan kredit. Imbas
dari sikap bisnis bank yang berubah tersebut tentunya memiliki implikasi pada profitabilitas
perbankan yang semakin menurun. Yang menarik adalah perlambatan pertumbuhan tidak
berpengaruh pada penurunan Net Interest Margin (NIM). Pasalnya, penurunan beban bunga lebih
besar daripada penurunan pendapatan bunga masih membuat spread pendapatan bunga bersih
tinggi. Dalam 2 bulan terakhir hingga periode Agustus 2016 pertumbuhan laba sebesar 4,56% (yoy)
berada dalam teritori positif meski belum bisa dikatakan sustain, setelah dalam satu tahun terakhir
pertumbuhan laba terkontraksi (Gambar 13).
Kami melihat prospek profitabilitas perbankan pada tahun 2016 masih bisa positif dengan
penguatan terbatas karena adanya potensi perbaikan likuiditas sehingga pertumbuhan kredit juga
diharapkan lebih membaik. Dengan melihat prospek bisnis kedepan yang masih rentan, terutama
dari risiko eksternal perbankan diharapkan tetap memperhatikan segi pendanaan dan penyaluran
kredit pada sektor-sektor selektif yang memiliki nilai tambah tinggi agar capaian profitabilitas lebih
sustain.

Sumber: CEIC, OJK, diolah
Gambar 13. Profitabilitas Perbankan
Dengan rasio credit to GDP yang masih rendah, potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia
sebenarnya masih tinggi dengan didukung kondisi demografi dan populasi yang menjadi unggulan.
Perbankan diharapkan bisa melakukan transformasi untuk menjaga kinerja yang baik dan memiliki
kemampuan mengoptimalkan keunggulan kompetitif yang dimiliki. Di satu sisi perlambatan
signifikan dana pihak ketiga harus menjadi perhatian bersama, mengingat dalam waktu bersamaan
terjadi peningkatan investasi sangat signifikan pada kepemilikan non-bank di SBN, baik reksadana,
asuransi, dana pensiun, individu, investor asing, maupun institusi negara. Disamping itu
meningkatnya kredit bermasalah dan proyeksi akan semakin menurunnya NIM akan membuat
perbankan semakin konservatif dalam memberikan kredit.
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Dengan progres program tax amnesty yang memperlihatkan hasil yang positif, dibutuhkan
inovasi produk dari industri perbankan untuk bisa menyerap dana yang masuk dalam konteks
mendorong sustainability pertumbuhan ekonomi. Perlu dimonitor aliran dana repatriasi agar tidak
masuk ke dalam instrumen yang sifatnya spekulasi seperti industri properti dan pasar uang dalam
jangka waktu pendek.
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Industri

Industri Otomotif : Potensi Pemulihan Pasar Otomotif Indonesia
Citra Amanda





Pelaku industri kendaraan bermotor tetap optimis target penjualan 1,05 juta unit hingga akhir
tahun 2016 akan terealisasi.
Kombinasi dari kian pulihnya pertumbuhan ekonomi, peluncuran mobil tipe LCGC yang semakin
gencar, munculnya sejumlah produk dan varian baru serta strategi pemasaran yang agresif
menjadi pendongkrak penjualan kendaraan bermotor.
Minimnya industri penunjang, biaya logistik yang mahal, lemahnya industri komponen domestik,
serta emisi yang belum memenuhi standar global menjadi ancaman bagi industri otomotif.

Industri otomotif sampai dengan kuartal ketiga tahun 2016 ini terus mengalami
pertumbuhan positif. Dari Januari 2016 sampai dengan September 2016 penjualan mobil
mencatatkan pertumbuhan yang positif selama enam bulan berturut-turut dengan total penjualan
783.739 unit mobil. Untuk bulan September, penjualan sebesar 92.000 unit, tumbuh 4% dari periode
yang sama tahun lalu. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) masih
memasang target penjualan mobil diangka 1,05 juta unit namun pelaku pasar optimis bahwa total
penjualan tahun ini dapat lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 lalu. Kementerian Perindustrian juga
memiliki roadmap untuk mendorong jumlah produksi mobil hingga 2,5 juta unit pada 2020 dengan
kapasitas terpasang pada saat ini adalah sebesar 2 juta unit dan utilisasi sebesar 1,2 juta unit.

Sumber: CEIC, Bloomberg
Gambar 14. Penjualan Mobil dan Motor Domestik September 2016
Tidak hanya dari kendaraan roda empat, penjualan motor di Indonesia juga mengalami
peningkatan. Sesuai dengan data yang dirilis Assosiasi Industri Sepedamotor Indonesia (AISI) pada
bulan September 2016, penjualan mengalami peningkatan tipis dibandingkan dengan bulan
sebelumnya yaitu dari 527.536 unit pada bulan Agustus, naik 5,36% menjadi 555.820 unit di bulan
September 2016. Kombinasi dari kian pulihnya pertumbuhan ekonomi, peluncuran mobil tipe LCGC
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atau mobil murah yang semakin gencar, munculnya sejumlah produk dan varian baru dan strategi
pemasaran yang agresif menjadi pendongkrak penjualan kendaraan bermotor.
Walaupun pertumbuhan kredit perbankan masih dalam tren melambat yaitu diproyeksikan
masih disekitar 7%-9%, pelaku industri kendaraan bermotor tetap optimis target penjualan yang
dipatok hingga akhir tahun 2016 akan terealisasi. Pemerintah juga melakukan berbagai kebijakan
seperti pengampunan pajak atau tax amnesty, percepatan realisasi proyek infrastruktur serta
rencana penurunan uang muka kredit pembelian kendaraan bermotor dari 25%- 30% menjadi 15%
yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri otomotif. Daya beli masyarakat, terutama
kelas menengah juga semakin baik dibandingkan semester pertama 2016 yang cukup rentan karena
momentum liburan dan hari raya Idulfitri. Selain itu tren penurunan suku bunga juga memicu
kebangkitan industri otomotif karena dengan suku bunga yang rendah bunga kredit kendaraan
bermotor pun akan ikut turun dan meningkatkan daya beli konsumen khususnya kalangan
menengah ke bawah.

Sumber: GAIKINDO, Katadata
Gambar 15. Pasar Mobil di ASEAN 2015 dan Rasio Kepemilikan Mobil
Peluang industri otomotif di Indonesia sangat menjanjikan dan merupakan salah satu pilar
penting sektor manufaktur Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penjualan mobil
tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Penjualan mobil di Indonesia mencapai 1,01 juta unit atau
33% dari total penjualan mobil di ASEAN pada tahun 2015. Sektor otomotif menjadi sektor yang
diminati para investor asing, karena sebagai negara dengan populasi terbesar di ASEAN,
pertumbuhan kelas menengah yang pesat, serta rasio kepemilikan mobil yang rendah, Indonesia
memang menjanjikan potensi pasar besar bagi pelaku industri otomotif. Selain penjualan di dalam
negeri, potensi ekspor ke negara lainnya di ASEAN, Timur Tengah dan Australia juga terbuka lebar.
Jika dibandingkan dengan kompetitor terbesar Indonesia di sektor otomotif, yaitu Thailand,
penjualan mobil Indonesia melampaui Thailand yang hanya sekitar 800 ribu unit dengan pangsa
pasar sebesar 26%. Namun jika dibandingkan dari sisi produksi dan ekspor, Indonesia masih kalah
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dari Thailand yang dapat dikatakan menjadi basis produksi otomotif Asia Tenggara pada saat ini.
Pada tahun 2015, produksi mobil Thailand mencapai 1,9 juta unit dan 63% ditujukan untuk pasar
ekspor. Sedangkan Indonesia memproduksi 1,1 juta unit dan hanya sekitar 19% yang diekspor.
Pertumbuhan positif di industri otomotif juga sangat terlihat dari perkembangan mobil
murah dan irit bahan bakar (LCGC) yang mulai diluncurkan sejak pertengahan tahun 2013 lalu. Tren
pangsa pasar LCGC terus meningkat, dari 4% menjadi 16% pada tahun 2015 dan meningkat sampai
17% pada semester pertama tahun 2016. Dengan harga yang murah, mobil LCGC ini dapat menjadi
alternatif pengganti untuk kendaraan roda dua, ditambah faktanya rasio kepemilikan kendaraan
bermotor di Indonesia masih rendah sehingga menjadi peluang besar untuk jenis mobil ini. Total
penjualan mobil jenis LCGC ini dari tahun 2013 sampai dengan semester I 2016 adalah sebanyak
478.686 unit.
Dilihat dari neraca perdagangan kendaran roda empat yang surplus sebesar USD 466 juta
pada tahun 2015 dari defisit yang dialami tahun-tahun sebelumnya, maka perbaikan kinerja ini
dinilai seiring dengan keberhasilan menekan impor. Penurunan impor tersebut seiring adanya
surplus produksi, pangsa pasar LCGC yang naik, dan impor mobil (bukan sedan) yang turun.
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Sumber: Bank Indonesia, Gaikindo, Katadata
Gambar 16. Neraca Perdagangan Kendaraan Roda Empat
Tentunya tidak hanya peluang positif yang melekat pada industri otomotif di Indonesia,
namun sejumlah persoalan dan tantangan seperti minimnya industri penunjang, biaya logistik yang
mahal dan tidak efisien, lemahnya industri komponen domestik, serta emisi yang belum memenuhi
standar global dimana emisi masih mengacu pada standar Euro 2 menjadikan standar emisi gas
buang kendaraan bermotor Indonesia merupakan salah satu yang terendah di dunia. Selain
menyebabkan polusi udara, standar emisi rendah membuat produk ekspor kendaraan bermotor
nasional kalah bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya yang telah menerapkan standar Euro 4
seperti Singapura, Malaysia, Thailand, atau Filipina. Rendahnya standar emisi juga mengakibatkan
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konsumsi BBM yang lebih banyak dan produksi kendaraan tidak efisien karena produksi kendaraan
untuk ekspor dan domestik terpisah. Hal ini menjadi ancaman bagi industri otomotif Indonesia.
Potensi ekspor kendaraan bermotor Indonesia sangat besar dan diproyeksikan oleh Gaikindo
mencapai 225 ribu unit pada tahun 2019 dari 201 ribu unit tahun ini. Kendala yang dihadapi oleh
industri otomotif adalah minimnya infrastruktur penunjang, biaya logistik yang mahal, bea masuk
pada produk komponen, standar emisi yang masih rendah, dan industri komponen di dalam negeri
yang belum kuat.
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Sumber: BKPM, Gaikindo, Katadata
Gambar 17. Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Industri Otomotif
Pada tahun 2015, investasi di sektor otomotif mencapai USD 1,8 miliar atau sekitar Rp 24
triliun. Dana investasi tersebut turun dibandingkan tahun sebelumnya seiring dengan perlambatan
ekonomi global. Jepang merupakan negara asal investor utama di sektor industri otomotif, yakni
mencapai 68% dari total penanaman modal asing (PMA) 2015. Pembentukan nilai tambah di industri
otomotif mencapai Rp 174 triliun pada 2015, terbesar ketiga di antara industri manufaktur lain.
Sumbangan sektor ini terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya 2,8% lebih rendah dibandingkan
Malaysia sebesar 3,5%, Thailand 12%, atau Jerman sebesar 20%. Selain pembangunan pabrik baru
oleh Jepang dan China, ada juga investor asing yang menutup pabriknya seperti General Motors
(Chevrolet) yang menutup pabrik di Bekasi pada Juni 2015 dan Ford Motor Indonesia yang
memberhentikan aktivitas bisnis semenjak tahun 2016.
Melihat perkembangan dan potensi pertumbuhan yang semakin baik, industri otomotif di
Indonesia harus diikuti dengan target peningkatan investasi dengan harapan dapat memberikan
multiplier effect yang lebih besar dalam mendorong perekonomian nasional. Terkait dengan
tantangan yang dihadapi industri otomotif, pemerintah diharapkan dapat memangkas biaya logistik
dan menjamin kelancaran distribusi sehingga dapat lebih efisien. Pelaku pasar diharapkan terus
berinovasi dan mengembangkan riset (R&D) untuk terus mengembangkan industri otomotifnya.
Ekonomi yang terus tumbuh serta potensi pasar yang besar dapat menjadikan Indonesia sebagai
jantung pasar otomotif ASEAN.
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Indeks Stabilitas
Perbankan

Indeks Stabilitas Perbankan (Banking Stability Index)
Agus Afiantara
Banking Stability Index (BSI) pada bulan September mengalami penurunan sebesar 5 bps bila
dibandingkan dengan BSI pada bulan Agustus 2016, yaitu dari 99,55 menjadi 99,50. Dari sisi komponen
penyusun BSI, komponen CP (Credit Pressure) mengalami penurunan 23 bps dari 100.24 di bulan Juli
2016 menjadi 100,01 di bulan Agustus 2016, komponen IP (Interbank Pressure) mengalami
peningkatan 18 bps dari 98,98 di bulan Juli 2016 menjadi 99,16 di bulan Agustus 2016 dan komponen
MP (Market Pressure) turun 24 bps dari 99,30 di bulan Agustus 2016 menjadi 99,06 di bulan
September 2016.
Dengan kombinasi 3 (tiga) komponen penyusunnya tersebut, besaran angka BSI pada bulan
September 2016 berada pada level 99,50 yang menunjukkan kondisi risiko industri perbankan
indonesia masih berada dalam kondisi “Normal”.

Sumber: LPS
Gambar 18. Banking Stability Index (BSI) dan Sub Indeks Credit Pressure (CP)
Penurunan pada Credit Pressure (CP) di bulan Agustus 2016 disebabkan oleh penurunan LDR
dan tingkat suku bunga rata-rata pinjaman di perbankan, namun demikian Gross NPL yang terus
meningkat dan ROE yang cenderung stagnan masih merupakan faktor yang memberikan tekanan
pada CP.
Gross NPL pada bulan Agustus 2016 menyentuh level 3,22 naik 4 bps dibandingkan bulan
sebelumnya. Meski masih dalam rentang pergerakan yang aman, namun trend kenaikan NPL yang
sudah terjadi semenjak beberapa waktu terakhir perlu mendapat perhatian.
Dari sisi likuiditas, terlihat indikasi perbaikan dari turunnya Rasio LDR pada bulan Agustus 2016
dibandingkan dengan bulan juli 2016. Per Agustus 2016 LDR berada pada level 90,04% turun 14 bps
dibandingkan dengan bulan Juli 2016 yang berada pada level 90,18%. Namun demikian, penurunan
angka LDR ini bukan disebabkan oleh pertumbuhan DPK, melainkan karena penurunan di sisi
penyaluran kredit yang mungkin merupakan wujud keberhati-hatian bank menyusul tren NPL yang
tengah meningkat.
Dari sisi suku bunga pinjaman perbankan, menyusul dengan turunnya biaya bunga bank dan
imbal hasil surat berharga telah terjadi penurunan suku bunga kredit pinjaman pada setiap jenis
penggunaan.
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Suku bunga kredit pinjaman untuk modal kerja turun 5 bps dari 11,78% pada bulan Juli 2016 ke
11,73% pada bulan Agustus 2016, suku bunga kredit pinjaman untuk investasi juga mengalami
penurunan sebesar 3 bps dari 11,45% pada bulan Juli 2016 menjadi 11,42% pada bulan Agustus 2016,
dan suku bunga kredit pinjaman untuk konsumsi juga mengalami penurunan 8 bps dari 13,82% pada
bulan Juli 2016 menjadi 13,74% pada bulan Agustus 2016.
Meningkatnya tekanan pada Interbank Pressure (IP) di bulan Agustus 2016 disebabkan oleh
meningkatnya suku bunga penawaran antar bank Jakarta atau JIBOR dengan tenor overnight (O/N).
Penempatan dana antar bank riil pada bulan Agustus 2016 mengalami penurunan 5,2% dari
level Rp 124,18 Triliun pada bulan Juli 2016 menjadi Rp117,72 Triliun pada bulan Agustus 2016,
sementara JIBOR overnight yang naik sebesar 17 bps dari 4,64% pada Juli 2016 menjadi 4,81% pada
Agustus 2016.

Sumber: LPS
Gambar 19. Sub Indeks Interbank Pressure (IP) dan Market Pressure (MP)
Pergerakan yang mixed terjadi pada komponen komponen penyusun Market Pressure.
Untuk nilai tukar, berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia, pada akhir September 2016 Rupiah
mengalami apresiasi terhadap dollar AS sebesar 2,27% bila dibandingkan dengan akhir Agustus
2016 dari posisi Rp13.300 menguat ke Rp12.998. Sejalan dengan apresiasi nilai tukar, pergerakan
yield obligasi pemerintah bertenor 10 tahun pada akhir September 2016 mengalami penurunan
sebesar 5 bps jika dibandingkan dengan yield pada akhir bulan Agustus 2016, dari posisi 7,11%
pada akhir Agustus 2016 menjadi 7,06% pada akhir September 2016. Namun demikian, Indeks
Harga Saham Gabungan (IHSG) pada bulan September 2016 mengalami penurunan sebesar 21,28
poin dari level 5.386,08 pada akhir bulan Agustus 2016 menjadi 5.364,80 pada akhir bulan
September 2016, namun demikian secara keseluruhan IHSG masih menunjukkan tren yang
meningkat.
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Lampiran

Proyeksi Besaran Ekonomi Makro dan Perbankan Terpilih
Variabel

2012

2013

2014

2015

2016P

2017P

Variabel Kunci
PDB Nominal (Triliun Rp)

8.616

9.546

10.566

11.541

12.447

13.778

PDB Nominal (Miliar US$)

918

916

890

862

941

1.053

PDB Riil (% y/y)

6,0

5,6

5,0

4,8

5,0

5,3

Inflasi (akhir periode, % y/y)

3,7

8,1

8,4

3,4

3,5

4,0

Inflasi (rata-rata, % y/y)

4,0

6,4

6,4

6,4

3,6

4,0

USD/IDR (akhir periode)

9.670

12.189

12.440

13.795

13.000

13.100

USD/IDR (rata-rata)

9.380

10.452

11.879

13.392

13.250

13.100

5,75

7,50

7,75

7,50

-

-

-

6,25

4,75

4,75

(2,6)

(2,7)

(2,5)

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

(1,8)

(2,2)

(2,0)

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

(2,0)

(2,8)

(3,7)

(15,4)

(7,9)

0,7

187,3

182,1

175,3

148,4

136,6

137,5

13,6

(1,3)

(4,5)

(19,7)

(6,8)

3,7

Impor (Miliar US$)

178,7

176,3

168,3

135,1

125,8

130,5

Neraca Berjalan (Miliar US$)

(24,4)

(29,1)

(27,5)

(17,7)

(22,1)

(26,4)

Neraca Berjalan (% PDB)

(2,7)

(3,1)

(3,1)

(2,1)

(2,3)

(2,5)

112,8

99,4

111,9

105,9

120,4

122,1

27,4

29,1

32,9

36,0

36,2

35,2

Konsumsi Swasta

5,5

5,5

5,3

4,8

5,0

5,2

Konsumsi Pemerintah

4,5

6,7

1,2

5,4

5,1

6,0

Pembentukan Modal Tetap Bruto

9,1

5,0

4,6

5,1

5,3

5,8

Ekspor Barang dan Jasa

1,6

4,2

1,0

(2,0)

(1,3)

1,2

Impor Barang dan Jasa

8,0

1,9

2,2

(5,8)

(3,3)

3,9

Sektor Primer

3,9

3,5

2,8

0,3

1,4

1,4

Sektor Sekunder

5,6

4,4

4,6

4,2

4,7

4,8

Sektor Tersier

6,8

6,3

6,2

5,7

6,4

6,7

1 Tahun

4,6

5,7

6,9

7,3

6,5

5,7

3 Tahun

5,1

6,1

7,6

7,9

7,0

6,3

5 Tahun

5,3

6,3

7,9

8,1

7,1

6,5

10 Tahun

5,9

6,9

8,2

8,2

7,4

7,0

20 Tahun

6,7

7,6

8,7

8,5

7,8

7,7

Pinjaman

23,1

21,6

11,6

10,4

8,1

9,0

Dana Pihak Ketiga

15,8

13,6

12,3

7,3

6,4

7,0

Loan to Deposit Ratio (%)

84,0

89,9

89,3

92,0

93,4

95,2

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

PDB Riil menurut Industri (% y/y)

Yield SUN Rupiah (rata-rata, %)

Perbankan (% y/y)

Sumber: LPS
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Jadwal Rilis Data dan Peristiwa Penting 1 November - 30 November 2016
Negara

Tanggal

Indikator/Peristiwa

Amerika Serikat

2-November-16

Suku Bunga Acuan

4-November-16

Neraca Perdagangan September 2016

4-November-16

Tingkat Pengangguran Oktober 2016

17-November-16

Inflasi Oktober 2016

3-November-16

Tingkat Pengangguran September 2016

15-November-16

Neraca Perdagangan September 2016

17-November-16

Inflasi Oktober 2016

1-November-16

Suku Bunga Acuan

21-November-16

Neraca Perdagangan Oktober 2016

29-November-16

Tingkat Pengangguran Oktober 2016

2-November-16

Neraca Perdagangan Oktober 2016

22-November-16

Transaksi Berjalan Oktober 2016

29-November-16

Tingkat Pengangguran Oktober 2016

3-November-16

Inflasi Oktober 2016

10-November-16

Neraca Perdagangan September 2016

18-November-16

Tingkat Pengangguran Oktober 2016

10-November-16

Neraca Perdagangan Oktober 2016

14-November -16

Inflasi Oktober 2016

30-November-16

PDB 3Q16

8-November-16

Neraca Perdagangan Oktober 2016

9-November-16

Inflasi Oktober 2016

23-November-16

Inflasi Oktober 2016

30-November-16

Neraca Perdagangan Oktober 2016

1-November -16

Inflasi Oktober 2016

1-November-16

Cadangan Devisa Oktober 2016

15-November-16

Neraca Perdagangan Oktober 2016

16-November-16

Suku Bunga Acuan

Zona Euro

Jepang

Brazil

Rusia

India

China
Afrika Selatan
Indonesia

Sumber: LPS
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