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Ringkasan	
• Bank	 Indonesia	 perlu	
menahan	 tingkat	 suku	
bunga	

• Inflasi	 September	 turun	
sedikit	 dari	 bulan	 Agustus,	
namun	 inflasi	 2017	 dapat	
melebihi	3,5%.	

• Risiko	 luar	 negeri	 masih	
terjaga,	 Rupiah	 akan	 tetap	
stabil	 di	 tingkat	 13.300-
13.500	hingga	akhir	tahun	
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emotongan	 suku	 bunga	 bulan	 lalu,	 yang	 terjadi	 dua	 kali	 berturut-turut,	 mencerminkan	
respons	 yang	 sedikit	 terlambat	 terhadap	 lemahnya	 permintaan	 domestik,	 yang	

menyebabkan	 meningkatnya	 risiko	 inflasi	 berada	 di	 atau	 kurang	 dari	 batas	 bawah	 target	 BI	
(4±1%).	 Dari	 sisi	 domestik,	 inflasi	 inti	 yang	 mulai	 lebih	 stabil	 menunjukkan	 tanda	 bahwa	
konsumsi	 akan	 naik	 kembali	 dalam	beberapa	 bulan	 ke	 depan,	meskipun	 pertumbuhan	 kredit	
masih	 di	 bawah	 10%.	 Dari	 sisi	 eksternal,	 terdapat	 tanda	 bahwa	 bank-bank	 sentral	 utama	
menunjukkan	tanda	ke	arah	normalisasi	(pengetatan)	kebijakan	moneter.	Kami	memperkirakan	
bahwa	kenaikan	tingkat	suku	bunga	di	AS	tidak	akan	terjadi	hingga	Desember.	Hal	ini	membuat	
Bank	 Indonesia	 dapat	 mempertahankan	 tingkat	 suku	 bunga	 hingga	 sambil	 tetap	
mempertahankan	 kemampuannya	 untuk	 merespons	 perubahan	 data-data	 ekonomi	 penting	
atau	perkembangan	terbaru	dalam	beberapa	bulan	ke	depan.	

	
Sedikit	Kenaikan	Permintaan	Domestik	di	Q4	

Meskipun	 inflasi	 umum	 di	 bulan	 September,	 sebesar	 3,72%,	 terus	 menunjukkan	 tren	
menurun	 setelah	 efek	 kenaikan	 harga	 barang-barang	 bergejolak	 (seperti	 makanan)	 dan	
barang-barang	diatur	pemerintah	(seperti	 listrik)	mulai	reda,	terdapat	tanda	bahwa	inflasi	
akan	ke	level	stabil.	Inflasi	inti,	baik	berdasarkan	perbandingan	year-on-year	dan	month-to-
month,	sedikit	lebih	tinggi	dibanding	Agustus.	Hal	ini	sedikit	mengejutkan	mengingat	inflasi	
September	 (kecuali	 bila	 berada	 di	 seputar	 periode	 Ramadan)	 cenderung	 lebih	 rendah	
dibandingkan	 bulan-bulan	 sebelumnya.	 Kami	 melihat	 ini	 sebagai	 dampak	 dari	 perbaikan	
harga	 komoditas	 dan	 kinerja	 ekspor,	 yang	 di	 jangka	 pendek	 mencegah	 perlambatan	
pertumbuhan	konsumsi	domestik	lebih	lanjut	yang	disebabkan	oleh	dampak	kenaikan	TDL	
di	awal	tahun	dan	pemotongan	APBN	tidak	terduga	di	Q2.		

Grafik	1:	Suku	Bunga	(%	pa)	

Sumber:	CEIC		

Grafik	2:	Tingkat	Inflasi	(%,	mtm)	

	Sumber:	CEIC	
	
Dengan	semua	indikator	menunjukkan	bahwa	harga	komoditas	akan	cenderung	stabil	dan	tetap	
lebih	tinggi	dibanding	tahun	sebelumnya,	terutama	untuk	batu	bara,	kelapa	sawit,	dan	minyak	
mentah,	 kami	 memperkirakan	 bahwa	 pertumbuhan	 konsumsi	 akan	 stabil	 atau	 sedikit	
meningkat	 di	 Q4,	 kemungkinan	 di	 kisaran	 5,0-5,1%.	 Meskipun	 demikian,	 ekspektasi	
pertumbuhan	 upah	 yang	 rendah	 akibat	 adanya	 aturan	 rumus	 UMR	 yang	 membatasi	
peningkatan	UMR	 akan	membatasi	 pertumbuhan	 konsumsi	 rumah	 tangga,	 setidaknya	 hingga	
pasar	 tenaga	kerja	mengetat	dan	mendorong	kenaikan	upah	 secara	alami.	 Selama	dua	 tahun	
terakhir,	pembatasan	UMR	membuat	rumah	tangga	menyesuaikan	ekspektasi	mereka	tentang	
gaji,	 yang	membuat	 rumah	 tangga	mengurangi	 konsumsi	 barang-barang	 tahan	 lama,	 seperti	
mobil,	motor,	dan	rumah.	Kondisi	ini	setidaknya	akan	membaik	di	tahun	2018.	
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	Angka-Angka	Penting	
• BI	Repo	Rate	(7-day,	Sep	‘17)	
4,25%	

• Pertumbuhan	PDB	
(y.o.y,	Q2	‘17)	
5,01%	

• Inflasi	Umum	(y.o.y,	Sep	‘17)		
3,72%	

• Inflasi	Inti	(y.o.y,	Sep	‘17)		
3,00%	

• Inflasi	Umum	(mtm,	Sep	‘17)	
0,13%	

• Inflasi	Inti	(mtm,	Sep	‘17)	
0,35%	

• Pertumbuhan	Kredit		
(y.o.y,	Jul	‘17)	
8,20%	

• Cadangan	Devisa	(Sep	‘17)	
$129,40	milyar	

	

	

	

Konsekuensi	 dari	 sedikit	membaiknya	 ekonomi	 domestik	 adalah	 perlunya	 kebijakan	moneter	
yang	 tetap	 longgar	 namun	 tidak	 terlalu	 agresif.	 Tambahan	 stimulus	 untuk	 ekonomi	 perlu	
dipertimbangkan	 jika	 inflasi	 inti	 tetap	 lemah	di	bulan	Oktober.	Mengingat	 tingkat	 suku	bunga	
riil	terus	turun	sejak	awal	2016,	peningkatan	suku	bunga	riil	selama	3	bulan	terakhir	berpotensi	
mengindikasikan	tingkat	inflasi	yang	terlalu	rendah.	Sebaliknya,	jika	inflasi	inti	dapat	terus	naik	
sedikit	 lebih	 tinggi,	 terdapat	 peluang	 yang	 tinggi	 bahwa	 inflasi	 akhir	 tahun	 akan	 berada	 di	
kisaran	3,5%.	Mempertahankan	suku	bunga	sambil	menekankan	komitmen	BI	untuk	kebijakan	
moneter	yang	longgar	dengan	demikian	menjadi	pilihan	paling	bijak	bagi	Bank	Indonesia.		

	
Tekanan	Eksternal	Tidak	Berpengaruh	Signifikan	pada	Rupiah	

Peningkatan	gejolak	Rupiah	selama	dua	bulan	terakhir	dan	depresiasi	akhir-akhir	ini	ke	tingkat	
13.500	 setelah	 8	 bulan	 di	 mana	 Rupiah	 relatif	 stagnan	 memperkuat	 kesan	 bahwa	 Bank	
Indonesia	condong	pada	Rupiah	yang	sedikit	lemah.	Hal	ini	juga	memberi	sinyal	implisit	bahwa	
Bank	Indonesia	memberikan	stimulus	tidak	langsung	bagi	ekonomi	lewat	nilai	tukar	yang	lebih	
kompetitif.	Pendekatan	ini	bukan	tanpa	alasan,	mengingat	(1)	rencana	bank-bank	sentral	di	AS,	
Eropa,	 dan	 Jepang	 untuk	 mengetatkan	 kebijakan	 moneter	 membuat	 ruang	 bagi	 BI	 untuk	
menurunkan	tingkat	suku	bunga	 lebih	terbatas	dan	(2)	nilai	tukar	yang	 lebih	 lemah,	ditambah	
dengan	 harga	 komoditas	 yang	 meningkat	 di	 pasar	 internasional,	 akan	 meningkatkan	
keuntungan	bagi	petani	sawit,	penambang	batu	bara,	dan	industri	terkait.		

Grafik	3:	Pertumbuhan	PDB	(y.o.y)	
	

	
Sumber:	CEIC	

Grafik	4:	IDR/USD	dan	Akumulasi	Arus	Modal	
Masuk	(Portfolio)	selama	12	Bulan	Terakhir	

	Sumber:	CEIC	

Fenomena	lainnya	yang	perlu	diperhatikan	adalah	bahwa	pasar	keuangan	global	akhir-akhir	ini	
menjadi	 seakan-akan	 tidak	 banyak	 bereaksi	 terhadap	 peristiwa-peristiwa	 negatif	 seperti	
biasanya.	 Sebagai	 contoh,	 koreksi	 pasar	 global	 setelah	 terjadi	 Topan	 Harvey,	 Irma,	 dan	 Jose,	
referendum	 Catalunya,	 atau	 konflik	 antara	 Korut	 dan	 AS	 hanya	 terjadi	 sebentar	 saja.	 Hal	 ini	
menunjukkan	adanya	peningkatan	toleransi	risiko	yang	tinggi	di	antara	pelaku	pasar.	Kami	juga	
melihat	bahwa	pengetatan	kebijakan	moneter	di	AS,	Eropa,	atau	Jepang	telah	tercermin	pada	
harga	aset	saat	ini.	Meskipun	demikian,	Bank	Indonesia	perlu	tetap	bertahan	pada	pendekatan	
berisiko	 lebih	 rendah	 yang,	 bersama	 dengan	 tingkat	 inflasi	 yang	 mulai	 stabil,	 berarti	 Bank	
Indonesia	 perlu	 menahan	 tingkat	 suku	 bunga	 dan	 terus	 memantau	 perkembangan	
perekonomian	global	terbaru.	
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