
Highlights 
• BI perlu mempertahankan 

suku bunga acuan dan tetap 
berfokus pada intervensi 
langsung di pasar valas 
apabila diperlukan 

• Inflasi inti Maret (y.o.y) 
masih rendah, meskipun 
inflasi umum meningkat 
cukup cepat 

• Tekanan pada Rupiah akibat 
ekspektasi kenaikan suku 
bunga sebanyak 4 kali oleh 
Fed di tahun ini sudah 
berkurang, namun masih 
mungkin meningkat kembali 
menjelang rapat the Fed.  
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rus modal masuk ke dalam portofolio sepanjang bulan lalu menandakan meredanya respon 
negatif pasar pada ekspektasi empat kali kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve tahun 

ini. Kepercayaan pasar terhadap fundamental makro Indonesia dan sinyal komitmen BI yang kuat 
untuk mempertahankan Rupiah dari depresiasi lebih lanjut membantu memperbaiki sentimen 
pasar dan menstabilkan nilai tukar USD/IDR di sekitar 13.700. Inflasi umum juga membaik, 
dengan inflasi umum saat ini sebesar 3,40% dan inflasi inti sebesar 2,67%, yang menjadi tanda 
peningkatan konsumsi secara perlahan dan stabil. Dengan risiko terhadap Rupiah saat ini yang 
kebanyakan berasal dari nilai tukar, Bank Indonesia perlu mempertahankan Rupiah melalui 
intervensi langsung di pasar valas dan menjaga suku bunga acuan tetap di tingkat saat ini.  

 

Inflasi Keseluruhan Membaik, Namun Inflasi Inti Masih Terlalu Rendah 

Inflasi Maret masih tetap mencerminkan tren domestik dalam beberapa bulan terakhir, di mana 
harga komoditas meningkat lebih cepat dibandingkan harga barang tahan lama, yang mendorong 
inflasi umum tercatat lebih tinggi dari inflasi inti. Tren ini terlihat pada inflasi month-to-month 
bulan Maret, di mana inflasi utama dan inti berada pada angka 0,20% dan 0,19% (0,17% dan 
0,26% pada bulan Februari). Tren serupa juga ditunjukkan inflasi year-on-year, di mana inflasi 
umum dan inflasi inti masing-masing berada di tingkat 3,40% dan 2,67% (3,18% dan 2,58% pada 
bulan Februari).   

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

Sumber: CEIC  

Grafik 2: Tingkat Inflasi (%, mtm) 

 
Sumber: CEIC 

 

Sedikit naiknya inflasi inti juga menandakan bahwa konsumsi mungkin akan sedikit meningkat 
tahun ini. Hal ini didukung oleh pendorong utama inflasi Maret, seperti sandang (4,11% y.o.y) 
dan makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (4,06% y.o.y), yang menunjukkan bahwa 
konsumsi barang tidak tahan lama mulai meningkat. Meskipun harga bahan bakar di pasar 
internasional mulai meingkat, terutama minyak mentah, kami memperkirakan bahwa 
pemerintah akan terus menahan harga bensin jenis Premium, Pertalite, dan Solar pada tingkat 
saat ini, terlepas dari apakah tindakan tersebut merupakan kebijakan yang tepat. Dengan risiko 
inflasi yang terkendali di tahun ini, Bank Indonesia perlu mempertahankan suku bunga acuan di 
tingkat saat ini untuk beberapa bulan mendatang.  

Fokus pada Intervensi Nilai Tukar Masih Diperlukan 

Meskipun kenaikan suku bunga sebanyak empat kali oleh Federal Reserve tahun ini sudah 
dianggap sebagai keniscayaan oleh pasar, data bulan Maret menunjukkan bahwa investor mulai 
kembali lebih nyaman untuk masuk ke aset-aset negara berkembang, khususnya Indonesia. Hal 
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Angka-angka Penting 
• BI Repo Rate (7-day, Mar ‘18) 

4,25% 
• Pertumbuhan PDB (FY 2017) 

5,07% 
• Pertumbuhan PDB (Q4 ‘17) 

5,19% 
• Inflasi (y.o.y, Mar ‘18)  

3,40% 
• Inflasi Inti (y.o.y, Mar ‘18)  

2,67% 
• Inflasi (mtm, Mar ‘18) 

0,20% 
• Inflasi Inti (mtm, Mar ‘18) 

0,19% 
• Cadangan Devisa (Mar ‘18) 

USD126,0 milyar 
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ini ditunjukkan oleh arus modal masuk sebesar USD2,5 milyar dalam 30 hari terakhir dan nilai 
tukar USD/IDR yang relatif stabil di kisaran 13.700. BI menanggapi hal tersebut dengan sedikit 
mengurangi intervensi di pasar, sebagaimana terlihat dari penurunan USD2,0 miliar cadangan 
devisa di bulan Maret, atau lebih baik dibandingkan dengan penurunan cadangan devisa 
sebanyak hampir USD4,0 milyar di bulan Februari. Imbal hasil SBN 10 tahun naik ke 6,98% di 
bulan Maret, namun kembali turun di dua minggu pertama April menjadi 6,75%. Kami 
memperkirakan imbal hasil SUN cenderung tetap atau sedikit turun hingga akhir 2018. 

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

Sumber: CEIC 

Grafik 4: IDR/USD dan Akumulasi Arus Modal 
Masuk ke Portofolio, (12 bulan terakhir) 

 
Sumber: CEIC 

Beberapa faktor struktural dan perkembangan terbaru dalam 30 hari terakhir dapat menjelaskan 
reaksi pasar yang lebih positif. Pertama, aset Rupiah masih cukup menarik bahkan dengan tingkat 
bunga USD yang meningkat. Inflasi yang relatif lebih stabil dan ekspektasi pertumbuhan yang 
sedikit lebih tinggi untuk 2018 menunjukkan bahwa fundamental ekonomi domestik saat ini 
berada pada posisi yang lebih kuat, yang sangat penting dalam tahun pemilu seperti 2018 dan 
2019. Pelaku pasar juga sadar bahwa Bank Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk 
melakukan intervensi pada pasar valas demi mencegah depresiasi dengan menggunakan hampir 
$6 milyar pada cadangan devisa hanya dalam dua bulan terakhir. Meredanya kekhawatiran dari 
kemungkinan perang dagang antara negara-negara ekonomi utama, membaiknya neraca ekspor 
barang di bulan Maret, dan peningkatan peringkat terbaru dari Moody’s juga berperan sebagai 
faktor positif bagi Indonesia dan menjelaskan arus modal masuk akhir-akhir ini.  

Nilai tukar yang relatif stabil berguna untuk membantu kinerja ekspor, mengingat ekspor 
Indonesia sangat bergantung pada bahan baku asing. Di antara beberapa episode gejolak nilai 
tukar Rupiah yang relatif besar,  2013-2015 merupakan salah satu periode yang paling ekstrim. 
Depresiasi nilai tukar sebesar 18% selama periode tersebut diiringi oleh rendahnya nilai ekspor 
dan impor secara bersamaan. Total nilai perdagangan (jumlah impor dan ekspor) turun dari 
sekitar USD400 milyar menjadi USD300 milyar per tahun. Bank Indonesia dengan demikian perlu 
mempertahankan kebijakan suku bunga acuan yang stabil dan fokus pada menegaskan 
komitmen BI terhadap stabilitas nilai tukar Rupiah. Dengan besaran cadangan devisa saat ini, 
Bank Indonesia seharusnya mampu mengelola tekanan eksternal pada Rupiah sepanjang tahun 
2018 terutama dengan melakukan intervensi nilai tukar secara langsung di pasar valas.   

  


