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Ÿ BI seharusnya mempertahankan suku bunga 

acuan
Ÿ Meskipun pertumbuhan ekonomi masih di bawah 

potensinya dan inflasi rendah, BI memiliki ruang 

terbatas untuk melakukan penurunan tingkat 

suku bunga karena tekanan eksternal
Ÿ Tahun ini, bank menyalurkan pinjaman jauh lebih 

lambat. Perusahaan cenderung menggunakan 

pasar modal untuk mengumpulkan dana..

Setelah menurunkan 7-day RRR sebanyak 6 kali 

s e l a m a  t a h u n  2 0 1 6 ,  B I  s e h a r u s n y a  

mempertahankan suku bunga acuan pada level 4.75 

(y.o.y.) pada Rapat Dewan Gubernur Kamis 

mendatang. Walaupun pertumbuhan PDB 

melambat pada Q3 2016  sebesar 5.02% (y.o.y.) dan 

inflasi yang masih dibawah target, beberapa 

tekanan eksternal utama, terutama kenaikan suku 

bunga The Fed yang dipercaya akan terjadi bulan 

Desember 2016 dan kesepakatan OPEC untuk 

menurunkan produksi minyak, membatasi BI untuk 

melakukan pelonggaran kebijakan moneter 

setidaknya hingga awal tahun 2017.
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Pembiayaan Dalam Negeri
Meskipun suku bunga acuan sudah diturunkan, 

pertumbuhan ekonomi masih turun dari 5.19 

(y.o.y.) pada Q2 2016 menjadi 5.02% (y.o.y.) pada Q3 

2016. Hal ini mengindikasikan ekonomi masih 

sedikit di bawah potensinya.

Meskipun pertumbuhan kredit tahunan meningkat 

dari 6.5% pada bulan September 2016, terendah 

selama tujuh tahun terakhir, menjadi 7.4% pada 

bulan Oktober 2016, pertumbuhan kredit tersebut 

masih di bawah rata-rata historis dan tidak 

menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam 

perekonomian secara keseluruhan. Percepatan 

kredit investasi dan kredit modal kerja tidak diikuti 

dengan percepatan kredit konsumsi (masing-

masing 10.1%, 7.5%, dan 5.1%), mengindikasikan 

konsumen secara umum masih enggan untuk 

melakukan pengeluaran.

Pertumbuhan undisbursed loan, committed dan 

uncommitted, juga menunjukkan perbaikan yang 

lamban pada perekonomian. Pencairan belanja 

pemerintah pada semester kedua tahun 2016 yang 



Tekanan Eksternal
Meskipun BI telah mlakukan intervensi sebesar USD 

3.5 miliar, Rupiah terdepresiasi lebih dari 2% 

(m.t.m.) selama bulan November 2016 akibat 

ekspektasi kenaikan tingkat suku bunga The Fed dan 

inflasi AS yang lebih tinggi di bawah pemerintahan 

Trump, sehingga mendorong arus modal keluar dari 

negara berkembang. Dalam beberapa bulan ke 

depan, Bank Indonesia memiliki ruang terbatas 

untuk melanjutkan pelonggaran kebijakan moneter 

karena pasar keuangan Indonesia sangat sensitive 

terhadap guncangan global. Selanjutnya, arah harga 

minyak dunia setelah kesepakatan OPEC untuk 

menurunkan produksi masih belum jelas karena 

anggota OPEC cenderung melanggar kesepakatan 

penurunan produksi. 

Mengingat pengaruh suku bunga The Fed dan harga 

minyak besar terhadap perekonomian Indonesia, BI 

mungkin harus menunggu dan melihat selama 

beberapa bulan ke depan implikasi dari kebihakan 

Trump sebelum melanjutkan pelonggaran 

kebijakan.

mengurangi undisbursed loan diimbangi dengan 

kegiatan usaha yang relatif rendah akibat 

pertumbuhan global yang rendah sehingga 

meningkatkan undisbursed loan.

Kebutuhan pembiayaan bagi perusahaan dipenuhi 

oleh peningkatan aktivitas di pasar obligasi. 

Program pengampunan pajak yang dimulai bulan 

Juli 2016 dinilai positif oleh investor sehingga 

mendorong pembelian obligasi korporasi. Kami 

melihat bahwa penerbitan obligasi terus meningkat 

hingga akhir tahun 2016 sejalan dengan tren 

peningkatan obligasi pemerintah sebesar 13.6% 

pada Q3 2016 dibandingkan dengan periode yang 

sama pada tahun sebelumnya.

Meskipun peminjam primer memiliki substitusi 

pembiayaan bank dalam bentuk obligasi, 

perusahaan menengah dan UKM mungkin lebih 

sulit untuk membiayai peningkatan kapasitas 

produksi atau kebutuhan modal kerja yang lebih 

tinggi karena pertumbuhan kredit masih rendah 

dan mungkin melebihi permintaah kredit. 

Peningkatan likuiditas merupakan hal penting untuk 

meningkatkan produksi dan konsumsi yang pada 

akhirnya mengembalikan pertumbuhan ke tingkat 

jangka panjang.
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