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n bunga kredit

Bank Swasta Pangkas
Suku Bunga Kredit
JAKARTA. Bank Indonesia
(BI) beberapa kali menyentil
perbankan yang belum menurunkan tingkat suku bunga
kredit, terutama besaran suku
bunga dasar kredit (SBDK).
Padahal bank sentral aktif
memangkas bunga acuan.
Bank pelat merah sendiri
akhirnya kompak menurunkan SBDK pada pengujung
Februari 2021. Gayung bersambut, bank swasta besar
juga melakukan langkah serupa.
Salah satunya, Bank Central
Asia (BCA) per 15 Maret 2021
telah memangkas tingkat
SBDK hingga ke single digit.
Antara lain kredit korporasi
8%, kredit ritel 8,25%, kredit
konsumsi KPR 7,25% dan kredit konsumsi non KPR 8,36%.
Direktur Keuangan Bank
BCA, Vera Eve Lim menjelaskan, penurunan tersebut diberikan kepada nasabah sejalan
pergerakan tingkat bunga
acuan. Sekaligus mempertimbangkan kondisi ekonomi
yang berangsur pulih.
"BCA berkomitmen mendukung stabilitas sistem keuangan dengan menetapkan kebijakan, termasuk suku bunga
yang sesuai dengan kondisi

pasar, arah suku bunga acuan,
dan mencermati situasi ekonomi terkini," kata Vera kepada KONTAN, Selasa (16/3).
Ia mengklaim, tingkat suku
bunga tersebut telah turun
cukup banyak bila dibandingkan posisi 18 Januari 2021.
Khususnya kredit ritel telah
turun 25 bps dan kredit konsumsi turun 125 bps. Sedangkan untuk segmen lain relatif
stagnan.
Sementara Presiden Direktur Bank Panin, Herwidayatmo mengatakan, dalam kondisi seperti sekarang, perbankan
mau tidak mau harus mengikuti perkembangan pasar.
"Tidak ada pilihan lain bagi
bank, selain mengikuti pasar,"
ujarnya. Menurut Herwidayatmo, tren suku bunga kredit
masih akan melandai.
Tercatat, per 26 Februari
2021 tingkat SBDK Bank Panin secara rata-rata sudah di
level satu digit. Antara lain
SBDK korporasi sebesar 9%,
kredit ritel 8,5%, kredit mikro
14,9%, konsumsi kredit pemilikan rumah (KPR) 8,25% dan
konsumsi non KPR sebesar
9,09%.
Marshall Sautlan



Perbankan

Jumlah debitur high risk menurun dari 7%
menjadi sekitar 5%.
David Pirzada,
Direktur Manajemen Risiko Bank BNI

Kontan Rabu, 17 Maret 2021

Kredit yang Berpotensi
Bermasalah Menurun
Sebagian usaha debitur sudah bisa beradaptasi dengan era new normal
Dina Mirayanti Hutauruk
JAKARTA. Program relaksasi
restrukturisasi kredit terhadap debitur terdampak pandemi Covid-19 sudah hampir
setahun berjalan. Berdasarkan penilaian beberapa bank,
jumlah debitur yang sudah
kembali pulih cukup besar.
Bank Mandiri misalnya, sepanjang tahun 2020 mencatat
dari restrukturisasi kredit senilai Rp 123 triliun, pada akhir
2020 jumlah tersebut sudah
turun ke level Rp 93 triliun.
Debitur yang direstrukturisasi adalah mereka yang sebelum bulan Maret 2020 masih
bagus dan tidak pernah menunggak, mereka terganggu
karena Covid-19. ""Selama setahun terakhir, sebagian besar
mereka sudah bisa menyesuaikan model bisnisnya dengan new normal," jelas, Direktur Manajemen Risiko Ahmad Siddik Badruddin dalam

konferensi pers virtual, Senin roan ini sudah melakukan akan memberikan restrukturi(15/3).
pencadangan sebesar Rp 4,5 sasi ulang. Yakni dengan meSementara jumlah kredit triliun. Sehingga total cadang- manfaatkan semua program
yang berpotensi menjadi kre- an kerugian penurunan nilia stimulus yang diberikan pedit bermasalah atau non per- (CKPN) sebesr Rp 5,5 triliun. merintah. Sehingga mereka
forming loan (NPL) telah
Bagi debitur yang belum bisa pulih sepenuhnya.
menurun dibandingkan pro- sembuh 100%, Bank Mandiri
Sementara Bank BNI telah
yeksi sebelumnya. Akhir
melakukan dua kali penilaitahun 2020, Bank Mandiri
an terhadap debitur yang
memprediksi sekitar 10%- Kinerja Perbankan 2020 sudah yang direstrukturisa11% dari kredit yang diressi, yakni pada Oktober 2020
Kredit
trukturisasi berpotensi
dan Januari 2021. "Kami
Bulan
NPL
CAR
(yoy)
downgrade menjadi kredit
melihat ada sedikit perbaJanuari
6,1% 2,77% 22,74% ikan dan optimisme dari
bermasalah.
Namun, saat ini diproyek- Februari
5,93% 2,79% 22,26% debitur-debitur. Jumlah desi hanya sekitar 8% dari Rp Maret
7,95% 2,77% 21,62% bitur yg masuk ke dalam
93 triliun. Pada akhir tahun
kategori high risk menurun
5,73% 2,89% 22,02% dari sebelumnya sekitar 7%
2020, baru sekitar 0,3%-0,4% April
3,09%
3% 22,15% menjadi sekitar 5%," ungkap
dari kredit yang direstruk- Mei
turisasi ini jatuh ke NPL.
Juni
1,49% 3,11% 22,5% David Pirzada, Direktur
Meskipun proyeksi kredit Juli
1,53% 3,22% 22,96% Manajemen Risiko Bank
yang berpotensi menjadi
BNI.
1,04% 3,22% 23,38%
NPL turun, Bank Mandiri Agustus
Bahkan Bank BNI melitetap akan menambah pen- September 0,12% 3,14% 23,41% hat masih ada peluang krecadangan opsional tahun Oktober
-0,47% 3,15% 23,7% dit restrukturisasi yang
ini sebesar Rp 1 triliun un- November -1,39% 3,18% 24,19% menjadi NPL tahun ini dituk debitur restrukturisasi
taksir hanya sekitar Rp
terdampak Covid-19. Se- Desember -2,41% 3,06% 23,78% 2,5%.
Sumber: OJK
mentara tahun 2020, perseMengantisipasi risiko

NPL, bank berlogo angka 46
ini akan menerapkan struktur
kredit yang lebih hati-hati terhadap calon debitur. Dan melakukan monitoring secara
berkesinambungan.
"Kami juga masih terus meningkatkan CKPN sesuai dengan risk profile dari debitur.
Sedangkan bujet hapus buku
sudah kami tetapkan di tahun
2021 agar rencana menurunkan NPL ke bawah 4% dari
4,3% di tahun 2020 bisa tercapai," ujar David.
Restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 di Bank
Rakyat Indonesia (BRI) juga
sudah melandai menjadi Rp
189,8 triliun per akhir Februari 2021. Dari Rp 186 triliun di
akhir 2020.
Akhir 2020 NPL BRI berada
di di angka 2,9%. "Pada sepanjang tahun ini BRI optimististis, mampu menjaga
NPL di level 3%," kata Aestika
Oryza, Sekretaris Perusahaan
BRI, kemarin (16/3).
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Ekonomi Pulih Bertahap, Pengelolaan Dana Nasabah Tajir Bisa Mendaki
JAKARTA. Perbankan percaya diri
bisnis pengelolaan kekayaan nasabah tajir alias wealth management
bakal tumbuh tahun ini.
Bank DBS Indonesia misalnya
menargetkan pertumbuhan jumlah
nasabah prioritas sebesar 12% sepanjang tahun ini secara tahunan.
Pada sisi dana kelolaan atau asset
under management (AUM) ditar-

getkan bisa 14% year on year
(yoy)
Head of Segmentation, Liabilities and Mortgage DBS Indonesia,
Festia Pisa Valensia menyatakan,
masyarakat masih berhati-hati menempatkan dana di instrumen investasi berisiko tinggi karena pasar
masih volatil. "Saat ini, nasabah
prioritas di DBS Indonesia masih

memilih obligasi utama yang diterbitkan pemerintah sebagai salah
satu alternatif disertifikasi portofolio,” papar Festia secara virtual,
Selasa (16/3).
Direktur Eksekutif Wealth Management Talent Rotation, Bank DBS
Indonesia, Keng Swee menambahkan, terjadi pertumbuhan 9,9 kali
nasabah dari segmen ini membeli

surat berharga negara (SBN) hingga
Februari 2021. Selain itu volume
penempatan deposito tumbuh 7,5
kali pada dua bulan pertama 2021.
Bank DBS memiliki aplikasi DBS
Treasures bagi nasabah premium
untuk mengelola kekayaan. Sementara Bank Commonwealth Indonesia punya aplikasi CommBank
SmartWealth agar nasabah bisa

mengelola asetnya dan memantau
seluruh kepemilikan produk wealth
management termasuk portofolio
investasi.
Menurut Ivan Jaya, Chief of Retail & SME Business Bank Commonwealth Indonesia, prospek pemulihan ekonomi tahun ini membuat nasabah cenderung beralih ke
instrumen yang lebih berisiko se-

perti aset saham. Terlihat dari pertumbuhan AUM Bank Commonwealth secara umum, sejalan dengan
pergerakan bursa saham di dalam
negeri. Sebab sebagian besar AUM
nasabah Commonwealth diinvestasikan di aset saham melalui berbagai pilihan reksadana saham.
Maizal Walfajri

