“Banking” Weekly Hotlist
(2 April – 6 April 2018)
KEBIJAKAN MONETER

Belum Ada Ruang Penurunan
Bank Indonesia menyatakan suku bunga acuan yang kini berada pada level 4,25% sudah
mengalami cukup penurunan, sehingga tidak ada lagi peluang suku bunga turun kembali dalam
waktu dekat. BI akan tetap memantau situasi makroekonomi Indonesia dan situasi global untuk
menentukan langkah kebijakan.
Dalam kondisi saat ini, kendatipun Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga acuan,
BI tetap mempertahankan BI 7-days repo rate tetap di level 4,25% sejak September 2017,
karena faktor inflasi di dalam negeri yang masih terjaga. Selama indikator makroekonomi
Indonesia berada dalam kondisi baik, maka perubahan yang terjadi secara global tidak secara
otomatis akan mempengaruhi kebijakan BI, termasuk dalam hal penetapan suku bunga acuan.
(Sumber: Bisnis Indonesia, 3 April 2018 Hal.23)

KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL

LTV Belum Optimal
Kebijakan Bank Indonesia untuk melonggarkan LTV dinilai belum cukup kuat untuk mendorong
permintaan terhadap kredit properti, ketika kondisi lain masih menghambat pertumbuhan
ekonomi. BI menetapkan kebijakan LTV untuk kepemilikan rumah kedua pada September 2013
guna menekan lonjakan harga properti. Setelah itu, BI melonggarkan aturan tersebut pada
2015, disusul pelonggaran kedua pada 2016. Dalam aturan terbaru yakni PBI Nomor
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18/16/PBI/2016 yang berlaku sejak 29 Agustus 2016, BI mengatur batas uang muka minimal
kredit pemilikan rumah sebesar 15% dari harga rumah.
Bank Indonesia memaklumi jika bank-bank punya banyak pertimbangan dalam menyalurkan
kredit properti, seperti mempertimbangkan kredit bermasalah (NPL). Namun, jika melihat
perekonomian Indonesia yang mulai membaik seharusnya bank juga lebih optimis.
Ekonom BCA menyatakan bahwa pelonggaran LTV tidka akan serta merta mendorong
permintaan, selama faktor penghambat lain belum diatasi. Ada sejumlah faktor yang
menghambat pertumbuhan properti di Indonesia. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang
cenderung stagnan atau naik sedikit.Kedua, perbankan masih fokus pada rasio NPL yang relatif
tinggi. Ketiga, penundaan konsumsi dan investasi masih bisa berlanjut pada 2018.
Sementara itu, ada bnayak faktor yang bisa dipertimbnagkan untuk mendorong kinerja
properti. Pertama, kredit pemilikan properti di Indonesia masih rendah. Menurut survei BI,
penetrasi KPR di Indonesai masih 3% pada 2013, kalah dari Kamboja yang bahkan sudah
mencapai angka 4,2%. Kondisi inilah yang harus diperbaiki dan menjadi prospek untuk
meningkatkan gairah properti. Kedua, pelonggaran LTV. Pelonggaran LTV pada 2016 telah
mendorong BI juga mengizinkan KPR rumah inden untuk fasilitas kedua dengan pencairan
bertahap, sesuai pembangunan unit. Selain itu, BI juga sedang mengkaji pemberlakuan LTV
Spasial per wilayah dan per segmen. Ketiga, regulasi pemangkasan oleh asing. Kondisi ini
berpotensi meningkatkan pembelian. Namun, sertifikat dalam bentuk hak pakai. Bank juga
masih dilarang memberikan kredit kepada WNA. Keempat, pemangkasan PPh penjualan
properti akan menurunkan beban konsumen. Pemerintah pusat menyarankan Pemda
menghapus biaya BPHTB, namun baru provinsi DKI Jakarta saja yang sudah menghapus BPHTB
untuk properti dengan NJOP kurang dari Rp 2 miliar. Daerah lain masih belum melakukan
penurunan BPHTB. Kelima, perbaikan regulasi REIT’s. Keenam, infrastruktur dan transportasi
yang memadai akan ikut mendorong urbanisasi dan menjawab tantangan bonus demografi.
(Sumber: Bisnis Indonesia, 3 April 2018 Hal. 23)
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Dorong Kredit dan Likuiditas Bank, BI Keluarkan
Kebijakan Baru
Bank Indonesia menyempurnaan kebijakan moneter dan makroprudensial yang dituangkan
dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum (GWM)
dan PBI No.20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Penyangga
Likuiditas Makroprudensial (PLM ) bagi Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah
(BUS), dan Unit Usaha Syariah (UUS). Berbagai ketentuan tersebut merupakan kelanjutan dari
rangkaian reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter yang ditempuh BI sejak 2016
serta bagian dari upaya peningkatan efektifitas kebijakan makroprudensial.
Penyempurnaan GWM rata-rata ditujukan untuk semakin meningkatkan fleksibilitas
pengelolaan likuiditas oleh perbankan, mendorong fungsi intermediasi perbankan, dan
mendukung upaya pendalaman pasar keuangan. Sementara pengaturan RIM bertujuan untuk
mendorong fungsi intermediasi perbankan kepada sektor riil sesuai dengan kapasitas dan
target pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Sedangkan melalui
pengaturan PLM diharapkan dapat mengatasi risiko likuiditas perbankan mengingat risiko
likuiditas ini mampu mengamplifikasi risiko lain menjadi risiko sistemik.
Beberapa substansi penyempurnaan yang diatur dalam PBI GWM adalah, pertama,
penambahan porsi GWM dalam rupiah rata-rata bagi BUK dari 1,5 persen menjadi 2 persen
dari keseluruhan kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUK sebesar 6,5 persen.
Kedua, pemberlakuan GWM dalam valas rata-rata bagi BUK sebesar 2 persen dari keseluruhan
kewajiban GWM dalam valas bagi BUK sebesar 8 persen.
Ketiga, pemberlakuan GWM dalam rupiah rata-rata bagi BUS dan UUS sebesar 2 persen dari
keseluruhan kewajiban GWM dalam rupiah bagi BUS dan UUS sebesar 5 persen.
Keempat, pemberian jasa giro bagi GWM dalam rupiah BUK menjadi 0 persen (penihilan jasa
giro). Dan kelima, penyeragaman Calculation Period (masa penghitungan), Lag Period (masa
penyiapan), dan Maintenance Period (masa pemenuhan) masing- masing menjadi selama 2
(dua) minggu.
Kebijakan RIM dan PLM bagi bank konvensional telah dikenal sebelumnya melalui kebijakan
GWM Loan to Funding Ratio (LFR) dan GWM Sekunder yang merupakan bagian dari kebijakan
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GWM. Sedangkan bagi bank syariah, kebijakan RIM Syariah telah diterapkan dalam bentuk
rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang juga merupakan bagian dari kebijakan
GWM.
Dalam ketentuan yang diterbitkan, ditetapkan RIM dengan target kisaran 80-92 persen baik
untuk BUK maupun BUS dan UUS, dan memperluas komponen kredit/pembiayaan yang
memasukkan Surat-Surat Berharga (SSB) yang dibeli oleh BUK, BUS, dan UUS, dan memperluas
komponen simpanan dengan memasukkan SSB yang diterbitkan oleh BUS dan UUS.
Sementara pengaturan mengenai PLM merupakan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya
yaitu GWM Sekunder yang dipenuhi dalam bentuk surat berharga dalam rupiah yang dapat
digunakan dalam operasi moneter. PLM ditetapkan dengan besaran 4 persen dari DPK.
Terdapat penyempurnaan dari GWM Sekunder dengan adanya fleksibilitas di dalam PLM, yaitu
dalam kondisi tertentu, surat berharga dalam perhitungan PLM dapat digunakan dalam
transaksi repo kepada BI dalam operasi pasar terbuka paling banyak sebesar 2 persen dari DPK.
PLM sendiri berlaku bagi BUK, dan bagi BUS berupa PLM Syariah. Bagi BUK yang memiliki UUS,
maka perhitungan PLM akan memperhitungkan surat berharga dan DPK milik UUS. Kedua
instrumen makroprudensial tersebut bersifat countercyclical yang dapat disesuaikan sejalan
dengan siklus ekonomi dan keuangan. Ketentuan pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah,
RIM, dan PLM bagi BUK akan efektif berlaku sejak tanggal 16 Juli 2018. Sementara, ketentuan
pemenuhan kewajiban GWM dalam valas bagi BUK, GWM dalam rupiah bagi BUS dan UUS,
serta pemenuhan RIM Syariah bagi BUS dan UUS dan PLM Syariah bagi BUS akan berlaku sejak
tanggal 1 Oktober 2018.
(Sumber: Infobank, 5 April 2018)

KINERJA PERBANKAN

Kredit Memperhitungkan Daya Serap
Kredit perbankan berhadapan dengan dilemma. Di satu sisi, kredit diharapkan untuk tumbuh
tinggi, di sisi lain, penyaluran kredit harus memperhitungkan daya serapnya agar tidak
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berpotensi menjadi kredit macet. Berdasarkan data Bank Indonesia, kredit perbankan per
Februari 2018 sebesar Rpm4.690 triliun atau tumbuh 8,2% dalam setahun. Angka
pertumbuhan ini lebih tinggi daripada Januari 2018, yakni 7,4%. Pertumbuhan tertinggi pada
kredit konsumsi, yakni 11%. Adapun kredit modal kerja tumbuh 8,5%, sedangkan kredit
investasi 4,6%.
Sejumlah ekonom berpendapat bahwa bank tidak bisa memaksakan penyaluran kredit tumbuh
tinggi jika daya serap industri masih terbatas. Selain itu, alternative pembiayaan bagi korporasi
melalui pasar modal. Korporasi tidak melulu memperoleh pembiayaan dari perbankan, tetapi
bisa mendapatkan dana dari pasar modal melalui penerbitan obligasi. Sementara itu, kredit
belum bisa tumbuh cepat karena permintaan yang masih lambat. Perusahaan-perusahaan
belum terlalu agresif meminjam dana karena konsumsi masyarakat belum pulih. Dari sisi suplai,
perbankan juga masih konservatif menyalurkan kredit. Oleh karena itu, pertumbuhan kredit
yang terlalu tinggi justru tidak realistis karena tidak sesuai dengan kondisi perekonomian saat
ini.
(Sumber: Kompas, Senin, 2 April 2018 Hal.17)

Imbas RIM, Kredit UMKM Bisa Beralih ke
Obligasi
Kebijakan Bank Indonesia yang mengeluarkan aturan Rasio Intermediasi Makroprudensial
(RIM) dikhawatirkan bakal mendorong perbankan lebih memilih membeli Surat-Surat Berharga
(SSB) ketimbang menyalurkan kredit. Lewat kebijakan ini, bank-bank tak dibatasi untuk
membeli SSB seperti obligasi sebagai unsur pembiayaan bank. Terlebih, kredit di sektor-sektor
yang memiliki risiko tinggi seperti di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), bakal
memicu bank-bank untuk beralih ke pembelian surat berharga ketimbang menyalurkan kredit.
Hal ini tentu akan berdampak pada arahan BI yang meminta perbankan untuk bisa
meningkatkan porsi kredit UMKMnya.
BI mengeluarkan kebijakan RIM bertujuan untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan
kepada sektor riil sesuai dengan kapasitas dan target pertumbuhan ekonomi dengan tetap
menjaga prinsip kehati-hatian. Namun BI memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak akan
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signifikan mengurangi jumlah kredit yang disalurkan bank ke nasabah. Dalam ketentuan yang
diterbitkan, ditetapkan RIM dengan target kisaran 80-92 persen baik untuk Bank Umum
Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan memperluas
komponen pembiayaan yang memasukkan Surat-Surat Berharga yang dibeli oleh BUK, BUS, dan
UUS, dan memperluas komponen simpanan dengan memasukkan SSB yang diterbitkan oleh
BUS dan UUS.
RIM merupakan parameter baru untuk menggantikan parameter rasio pendanaan terhadap
simpanan (LFR). Perbedaan mendasar dari RIM dibanding LFR adalah perbankan dapat
menyalurkan kredit atau pembiayaan dengan cara membeli obligasi korporasi, dan tidak hanya
dengan menyalurkan pembiayaan kredit ke nasabah saja. Dengan begitu penyaluran kredit
bank bakal lebih tertopang.
Adapun obligasi korporasi yang dapat dihitung sebagai kredit harus memenuhi beberapa
ketentuan, yakni obligasi yang berperingkat layak investasi, dan juga diterbitkan bukan oleh
perbankan maupun sektor keuangan non-bank.
(Sumber: Infobank, 6 April 2018)

TEKNOLOGI FINANSIAL

BI Uji Coba Tekfin
Sebanyak 15 perusahaan teknologi finansial kategori sistem pembayaran telah terdaftar
di Bank Indonesia. Mereka sedang dalam proses kajian produk, teknologi, serta bisnis model.
Dari 15 perusahaan tekfin itu, baru satu diantaranya yang dianggap layak masuk ke ruang uji
coba terbatas tekfin Bank Indonesia, yakni Toko Pandai. Untuk ditetapkan masuk ke ruang uji
coba, BI mmeiliki delapan kriteria. Kriteria itu diantaranya mengandung unsur sistem
pembayaran, inovasi, bermanfaat bagi konsumen atau perekonomian, dan dapat dipakai
massal.
Toko Pandai adalah aplikasi bisnis ke bisnis (B2B) bagi took dan distributor yang
menyediakan fitur pembayaran, manajemen kas, dan pengelolaan tagihan. BI menilai,
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perusahaan tekfin ini memenuhi delapan kriteria yang ditetapkan. Inovasi Toko Pandai dinilai
berhasil mengombinasikan teknologi, layanan dan model bisnis.
Bank Indonesia berwenang mengeluarkan peraturan baru. Peraturan baru ini bisa
diterbitkan jika inovasi yang dimiliki perusahaan peserta ruang uji coba terbatas sangat unik,
layak dikembangkan massal, potensial, dan diluar kategori produk rezim perizinan yang sudah
ada.
Berikut daftar 15 perusahaan teknologi finansial kategori sistem pembayaran:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Perusahaan Tekfin
Cashlez Mpos
Pay by QR
Bayarind Payment Gateway
Toko Pandai
YoOK Pay
Halomoney
DuitHape
Saldomu
Disitu
PajakPay
Wallez
Lead generation, Credit Scoring
Check, Loan Market Place
Netzme
Mareco-Pay
iPaymu

(Sumber: Kompas, Selasa, 3 April 2018 Hal.20)

Fintech Jadi Ancaman Bank BUKU I dan II
Industri jasa keuangan berbasis financial technology (fintech) terus berkembang di
Indonesia. Fintech disebut-sebut bisa menyaingi sektor perbankan nasional terutama pada
bank umum kelompok usaha (BUKU) I dan BUKU II. Keberadaan fintech yang tengah
berkembang saat ini, dikhawatirkan bakal memakan bisnis di segmen kecil dan menengah yang
merupakan fokus bisnis di bank BUKU I dan II.
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Terlebih, rasio kredit bermasalah atau NPL (Non Performing Loan) di Bank BUKU I dan II bila
dibandingkan dengan fintech jauh berbeda. Rasio kredit bermasalah di Bank BUKU I dan II
mengalami peningkatan di Februari 2018. Berdasarkan data otoritas keuangan, NPL kelompok
Bank BUKU I atau bank dengan modal inti di bawah Rp1 triliun tercatat sebesar 3,03 persen.
Sedangkan bank BUKU II atau bank dengan modal inti di bawah Rp5 triliun tercatat sebesar
3,39 persen. Lebih lanjut, risiko gagal bayar di industri fintech lebih kecil dibandingkan dengan
di kelompok Bank BUKU I dan II. Padahal, di fintech sendiri tidak menggunakan agunan untuk
bisa mencairkan pembiayaan yang diajukan nasabah. Kedepannya perbankan nasional bisa
meniru sistem teknologi di fintech dalam menyalurkan pembiayaannya. Di mana untuk
mengurangi potensi kredit macetnya, industri fintechmenerapkan sistem teknologi yang diberi
nama psychometric credit rating.
(Sumber: infobank, 6 April 2018)

***
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