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Data LPS, nilai simpanan per September 2020 naik
10,6% secara year to date (ytd).

JAKARTA. Pandemi Covid-19 membuat nasabah lebih
memilih memarkirkan dananya di bank. Hingga kuartal III 2020, simpanan nasabah masih terus meningkat.
Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS), nilai simpanan per September 2020 mencapai
Rp 6.721 triliun, naik 10,6% secara year to date (ytd)
dan naik 12,3% secara year on year (yoy).
Simpanan dengan nominal Rp 5 miliar ke atas tercatat tumbuh lebih tinggi dibandingkan nominal di bawahnya, bahkan melampaui pertumbuhan total simpanan di bank. Secara nominal tumbuh 17,9% dari akhir
tahun lalu dan melonjak 16,4% secara yoy.
Pertumbuhan tersebut meningkat dari bulan sebelumnya. Simpanan di atas Rp 5 miliar pada Agustus
2020 tumbuh 13,5% ytd dan melonjak 15,2% secara
yoy.
Direktur Konsumer PT Bank CIMB Niaga Tbk
(BNGA) Lani Darmawan mengatakan, saat ini pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) khususnya dana murah
(tabungan dan deposito) masih deras. Pertumbuhan
paling besar dipicu dana tabungan sebesar 14% yoy.
"Sementara dana mahal (deposito) turun," kata Lani,
Rabu (26/11).
Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Santoso
Liem juga bilang, di tengah tren penurunan suku bunga
simpanan, BCA masih mencatatkan pertumbuhan simpanan nasabah di seluruh lini.
Dia merinci, deposito pada akhir September 2020
masih naik 8,8% yoy mencapai Rp 184,1 triliun. Sedangkan dana murah tumbuh 16,1% yoy mencapai Rp 596,6
triliun. Hasilnya, secara total DPK BCA naik 14,3%
pada akhir kuartal III 2020 menjadi Rp 780,7 triliun.
Bank swasta terbesar ini menambahkan jumlah simpanan jumbo di BCA juga naik. Hal ini terlihat dari tren
bisnis wealth management yang terus mencatatkan
pertumbuhan positif.
Hingga September 2020, total asset under management (AUM) di BCA sudah menembus Rp 65,2 triliun.
Realisasi itu naik 27% yoy. "Kontribusi kenaikan terbesar dari produk obligasi yang meningkat 45% yoy," jelas
Santoso.
Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kuartal IV pertumbuhan simpanan
sudah merata untuk simpanan dengan saldo di bawah
Rp 2 miliar hingga di atas Rp 5 miliar. "Hampir mendekati tren seperti sebelum Covid-19," katanya.
Marshall Sautlan
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BRI Syariah
Menggandeng Flip.id
JAKARTA. Bank BRIsyariah Tbk (BRIS) menam
kerjasama dengan fintech untuk mengembangkan
ekosistem digital ekonomi syariah. Terbaru, perseroan in menggandeng Flip.id untuk memudahkan
pemilik rekening BRIS melakukan trnasfer antar
bank tanpa biaya.
Kepala Divisi Funding and Digital Banking
BRISyariah, Wijayanto mengatakan, kolaborasi itu
karena Flid.id dapat memberikan kemudahan bagi
masyarakat melakukan transaksi pengiriman uang
melalui aplikasi secara, mudah dan murah.
“Dengan kerjasama ini, kami berharap transaksi
keuangan nasabah akan semakin efisien. Cara dan
gaya hidup masyarakat banyak berubah saat ini,
termasuk cara bertransaksi. Semakin banyak masyarakat yang berbelanja di e-commerce dan membayar melalui e-channel. Itu harus semakin dimudahkan,” terang Wijayanto, dalan paparan virtual
kerjasama BRIS dan Flip.id, Kamis (26/11).
Kerjasama dengan Flip.id ini akan membawa
dua keuntungan bagi nasabah BRIS. Pertama, bisa
jadi altenatif bagi nasabah yang sudah terbiasa dan
nyaman menggunakan e-channel BRIS manakala
jaringan e-channel tersebut mengalami ganguan,
Kedua, akan memberi efiensi bagi nasabah yang
memiliki frekuensi transfer harian antar bank cukup tinggi.
Kerjasama ini merupakan respons BRI Syariah
terhadap perubahan gaya hidup dan cara bertransaksi masyarakat yang semakin mengandalkan echannel. Saat ini sudah 90% transaksi BRI Syariah
dilakukan lewat e-channel.
Wijayanto menyatakan, ke depan pihaknya akan
terus memperluas kerjasama dengan financial
technology (fintech) guna meningkatkan kemudahan bertransaksi.
Dina Mirayanti Hutauruk



