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engangguran AS yang terus menurun dan pertumbuhan ekonomi AS yang cukup cepat 

memicu kekhawatiran tentang kenaikan suku bunga acuan AS yang lebih cepat di 2018. Hal 

ini mendorong arus modal keluar dari negara berkembang dan aset berisiko sepanjang bulan lalu. 

Mengingat pasar tenaga kerja AS yang akan tetap ketat, yang mendorong kenaikan upah dan 

inflasi, Rupiah akan terus mengalami tekanan beberapa bulan ke depan. Bank Indonesia, di sisi 

lain, menghadapi permintaan domestik yang lemah, yang ditunjukkan dengan pertumbuhan 

konsumsi di bawah 5% pada triwulan-IV 2017 dan inflasi yang sangat rendah. Menghadapi risiko 

inflasi inti yang terus rendah di 2018, Bank Indonesia perlu mempertahankan suku bunga acuan 

meskipun terdapat tekanan untuk meningkatkan suku bunga untuk menjaga nilai tukar Rupiah. 

 

Peluang Inflasi Untuk Turun di Bawah 3% Meningkat 

Inflasi Januari memperkuat kesan bahwa permintaan domestik masih lemah bahkan setelah suku 

bunga turun cukup banyak. Dibanding bulan sebelumnya, inflasi umum dan inti pada Januari 

2018 mencapai 0,62% dan 0,31%, lebih rendah dibanding bulan Januari pada tahun-tahun 

sebelumnya. Tren serupa juga terlihat pada inflasi secara year-on-year, di mana inflasi umum dan 

inti mencapai 3,25% dan 2,69%. Komponen seperti bahan makanan dan bahan bakar 

memberikan sumbangan inflasi cukup besar, yang dipengaruhi oleh kondisi hujan, banjir, dan 

kenaikan harga energi internasional. Meskipun demikian, inflasi inti menunjukkan pola yang 

sangat jelas bahwa permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga, masih belum 

sepenuhnya pulih. 

Grafik 1: Pertumbuhan PDB (y.o.y) 

 
Sumber: CEIC  

Grafik 2: Tingkat Inflasi (%, mtm)  

 
Sumber: CEIC 

 

Permintaan rumah tangga terlihat belum merespons secara penuh penurunan suku bunga dan 

perbaikan ekspor dan investasi di saat pembentukan modal tetap (investasi) tumbuh 7,27% di 

triwulan-IV 2017. Hal ini sangat mungkin disebabkan oleh tingginya biaya merekrut pekerja 

formal (tunjangan dan cadangan pesangon) serta investasi baru yang cenderung makin padat 

modal. Hal ini menyebabkan permintaan tenaga kerja tidak naik signifikan, upah cenderung 

tumbuh lebih lambat, dan membuat konsumsi tumbuh lebih lambat. Bisnis juga cenderung 

enggan menaikkan upah sebagai antisipasi kemungkinan melambatnya ekonomi di masa depan, 

di mana upah yang tinggi dapat menjadi beban bagi perusahaan apabila profitabilitas menurun. 

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi global menciptakan risiko naiknya inflasi di 2018 melalui jalur 

kenaikan harga komoditas. Dengan harga minyak mentah yang sempat di atas $70/barel, yang 

harganya cenderung berkorelasi dengan harga gas dan batu bara, akan ada tekanan untuk 

memotong subsidi energi untuk menahan defisit anggaran. Harga komoditas yang lebih tinggi 

akan mendorong pemerintah untuk memotong subsidi dan/atau menaikkan harga barang diatur 
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Angka-angka Penting 
• BI Repo Rate (7-day, Jan ‘18) 

4,25% 

• Pertumbuhan PDB (FY 2017) 

5,07% 

• Pertumbuhan PDB (Q4 ‘17) 

5,19% 

• Inflasi (y.o.y, Jan ‘18)  

3,25% 

• Inflasi Inti (y.o.y, Jan ‘18)  

2,69% 

• Inflasi (mtm, Jan ‘18) 

0,62% 

• Inflasi Inti (mtm, Jan ‘18) 

0,31% 

• Cadangan Devisa (Jan ‘18) 

$131,98 milyar 
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(seperti listrik dan BBM non-subsidi). Kondisi domestik saat ini membuat BI perlu 

mempertahankan status quo dan menahan suku bunga di tingkat saat ini. 

 

Meningkatnya Tekanan Eksternal Untuk Menaikkan Suku Bunga 

Relatif stabilnya nilai tukar USD/IDR di kisaran 13.500±100 sejak Oktober 2017 hingga awal 

Januari 2018 tiba-tiba diikuti oleh peningkatan gejolak yang signifikan selama sebulan terakhir. 

Terdapat arus modal masuk ke surat berharga Indonesia sebesar total Rp40 triliun selama 3 

minggu pertama di Januari, yang diikuti oleh arus modal keluar tiba-tiba di akhir Januari dan awal 

Februari menyusul dikeluarkannya data ekonomi AS. Hal ini mendorong nilai tukar USD/IDR ke 

13.600. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa pelemahan pasar keuangan global selama dua 

minggu terakhir bukan disebabkan oleh kondisi ekonomi AS yang melemah, namun justru 

sebaliknya; pasar keuangan bereaksi negatif terhadap kondisi ekonomi AS yang saat ini lebih 

sehat dan kuat. Ekonomi AS tumbuh 2,6% di triwulan-IV 2017, sedangkan pengangguran AS turun 

menjadi 4,1%, terendah dalam 17 tahun, dan upah pekerja swasta meningkat 2,9% (y.o.y) di 

Januari, tertinggi sejak 2009. 

Grafik 3: Imbal Hasil Surat Utang Pemerintah  
(% pa) 

Sumber: CEIC 

Grafik 4: IDR/USD dan Akumulasi Arus Modal 
Masuk ke Portofolio, YTD 

 
Sumber: CEIC 

Aksi jual menyusul perkembangan yang positif di AS dapat dijelaskan oleh ekspektasi pasar 

terhadap arah suku bunga Federal Reserves. Saat ini, pelaku pasar memperkirakan peluang 

kenaikan suku bunga di bulan Maret (yang diukur oleh harga kontrak Fed Fund untuk 30 hari 

berikutnya) sebesar 76%, naik dari 50% di akhir 2017. Dengan meningkatnya peluang kenaikan 

suku bunga AS yang lebih besar di 2018, pelaku pasar memperkirakan kenaikan imbal hasil di AS 

dan negara maju lainnya, yang berefek negatif terhadap harga-harga aset. Hal ini kemudian 

menurunkan daya tarik aset-aset berisiko, termasuk saham dan aset-aset negara berkembang, 

yang menjelaskan arus modal keluar yang terjadi selama 2-3 minggu terakhir. 

Meskipun kenaikan suku bunga AS (kami memperkirakan kenaikan sebanyak 2-3 kali di 2018) 

yang lebih cepat dapat mendorong berlanjutnya arus modal keluar, fundamental ekonomi dalam 

negeri saat ini masih cukup kuat untuk menahan tekanan terhadap Rupiah. Hal ini dibantu oleh 

cadangan devisa yang mencapai rekor ($131,98 milyar di akhir Januari) dan kenyataan bahwa 

90% perusahaan swasta yang memiliki utang luar negeri telah melakukan lindung nilai (hedging). 

Bank Indonesia dengan demikian dapat menahan tingkat suku bunga di tingkat saat ini untuk 

mendorong inflasi apabila tidak terjadi perubahan signifikan terhadap angka inflasi dalam negeri 

dan tekanan eksternal dari Federal Reserves.  
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