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ANALISIS SINGKAT PENETAPAN BI RATE 7,50% OLEH RDG 17 

MARET 2015 
 
Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17 Maret 2015 memutuskan untuk 

mempertahankan BI Rate sebesar 7,50%, dengan suku bunga Deposit Facility 5,50% dan Lending 

Facility pada level 8,00%. Penetapan ini dapat dikatakan sebagai kebijakan moneter ketat sebagai 

upaya BI untuk mencapai sasaran inflasi tahun 2015 sebesar 4±1%. 

 

LPEM FEUI berpendapat bahwa kebijakan ini terkait beberapa hal. Pertama, adanya kecenderungan 

inflasi yang muncul pada bulan Maret berjalan. Kedua, dorongan untuk menjaga stabilitas nilai tukar 

rupiah yang sejak akhir bulan Februari 2015 telah melemah hingga menembus Rp 13.000 per USD. 

Melemahnya nilai rupiah selain terkait adanya tren penguatan dolar AS juga sedikit didorong oleh 

aliran modal keluar (outflows) investasi portofolio obligasi. Ketiga, upaya terus memperbaiki kondisi 

neraca perdagangan yang mengalami surplus pada bulan Januari dan Februari (Tabel 1). 

 

Tabel 1: Kinerja Ekspor Impor Indonesia (USD Juta) 

Uraian 
Januari 2015 Februari 2015 

Ekspor Impor Defisit/ 
Surplus Ekspor Impor Defisit/ 

Surplus 
Total Ekspor 13.355,8 12.612,3 743,5 12.289,1 11.550,8 738,3 

 Migas 2.076,8 2.115,1 -38,3 1,893,6 1.719,5 174,1 

  Minyak Mentah 599,7 606,9 -7,2 745,1 487,5 257,6 
  Hasil Minyak 211,7 1.363,3 -1.151,6 207,2 1.063,2 -856 

  Gas 1.265,4 144,9 1.120,5 941,3 168,8 772,5 

  Nonmigas 11.279 10.497,2 781,8 10.395,5 9.831,3 564,2 
Sumber: BPS 

 
LPEM FEUI dalam review inflasi bulan Februari menekankan bahwa deflasi yang terjadi pada bulan 

Januari dan Februari lebih merupakan akibat dari kebijakan penyesuaian harga BBM oleh pemerintah. 

Adanya resiko tekanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap US dolar dan kenaikan harga premium di 

luar Jawa-Madura-Bali sebesar 200 rupiah1 maka kecenderungan inflasi semakin kuat akan terjadi 

pada bulan Maret. Dengan demikian, penetapan BI rate yang tidak berubah sebesar 7,50% akan 

sedikit menekan inflasi dari sisi permintaan aggregat. 

 

 

                                                   
1 Berdasarkan Siaran Pers No. 11/SJI/2015 (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) 
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Tabel 2: Tingkat Inflasi Februari 2015 
U m u m (Headline) -0,36 
1. Bahan Makanan -1,47 
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau 0,45 
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan bakar 0,41 
4. Sandang 0,52 
5. Kesehatan 0,39 
6. Pendidikan, Rekreasi, dan Olah raga 0,14 
7. Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan -1,53 

Sumber: BPS 
 

Perbaikan neraca perdagangan sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mengurangi defisit neraca 

transaksi berjalan sebesar 2,5-3% dari PDB dalam jangka menengah. Perbaikan neraca transaksi 

berjalan yang disertai dengan aliran modal masuk sejak awal tahun telah meningkatkan cadangan 

devisa BI sebesar USD 3,7 milyar menjadi USD 115,5 milyar pada bulan Februari 2015. Dengan 

peningkatan cadangan devisa, BI memiliki modal yang cukup untuk melakukan intevensi di pasar 

valas dan pembelian SBN di pasar sekunder. Sejalan dengan dipertahankannya BI rate pada 7,50% dan 

perbaikan neraca perdagangan, maka dorongan pelemahan nilai rupiah akan berkurang untuk dua 

bulan ke depan sebelum adanya kenaikan Federal Funds rate yang diperkirakan akan terjadi paling 

cepat pada bulan Juni 2015.  

 

Di sisi lain, LPEM FEUI perlu menekankan kenyataan bahwa perbaikan neraca perdagangan lebih 

disebabkan oleh penurunan impor (-15,83%) yang jauh lebih besar daripada penurunan kinerja ekspor 

(-11,89%). Penurunan kinerja ekspor mengindikasikan bahwa perbaikan neraca perdagangan tidak 

menunjukkan perbaikan sektor riil.Untuk itu, bauran kebijakan yang dilakukan BI mesti dilengkapi 

dengan kebijakan pemerintah berupa reformasi struktural terhadap peningkatan kinerja 

ekspor.Pemerintah sendiri telah mengajukan Paket Kebijakan untuk memperbaiki defisit neraca 

transaksi berjalan pada 16 Maret 2015. 

 

Lebih lanjut, penurunan impor juga perlu diwaspadai oleh karena penurunan ini— lebih dari 90%--

diakibatkan penurunan impor barang modal dan bahan baku (Tabel 3). Penurunan terhadap kedua 

golongan ini (disertai dengan turunnya kinerja ekspor) cukup mengkhawatirkan mengingat perannya 

dalam proses produksi atau pertumbuhan investasi. Disamping itu, terus menurunnya pertumbuhan 

kredit sejak tahun 2013 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi akan stagnan. Dengan adanya 

tantangan kondisi domestik dan kondisi eksternal, perlu dilakukan bauran kebijakan moneter BI dan 

kebijakan fiskal pemerintah untuk mencapai optimalisasi pertumbuhan ekonomi dan kestabilan nilai 

rupiah. 
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Tabel 3: Kinerja Impor dan Golongan Penggunaan 

Golongan Penggunaan 
Barang 

Nilai CIF (Juta US$) Perubahan (%) Peran 
terhadap 

Total 
Impor Jan-
Feb 2015 

(%) 

Januari 
2015 

Februari 
2015 

Feb 2015 
thd Jan 

2015 

Jan-Feb 
2015 thd 
Jan-Feb 

2014 

Total Impor 12.612,3 11.550,8 -8,42 -15,83 100 

Barang Konsumsi 786,3 822,5 4,6 -14,59 6,66 

Bahan Baku/ Penolong 9.617,9 8.765,3 -8,86 -15,88 76,08 
Barang Modal 2.208,1 1.963 -11,1 -16,05 17,26 
Sumber: BPS 
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