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nflasi secara umum bergerak sesuai dengan pola musimannya. Setelah dua bulan deflasi, 
tren harga-harga mulai masuk musim belanja akhir tahun terkait Natal dan Tahun Baru. 

Dampak kenaikan harga BBM non-subsidi mulai sedikit terlihat di angka inflasi. Menguatnya 
permintaan domestik bersamaan dengan meredanya tekanan sektor eksternal terutama 
didorong oleh ekspektasi berkurangnya tekanan perang dagang dapat menjadi alasan optimis 
untuk melihat perkembangan pasar. Pergerakan Rupiah cukup mencerminkan beberapa 
perkembangan di atas. Bank Indonesia bisa mempertahankan suku bunga kebijakannya dalam 
Rapat Dewan Gubernur hari Kamis ini. Kami memandang bahwa BI akan perlu menaikkan suku 
bunga kebijakannya di bulan Desember.    

 
Inflasi Mengikuti Pola Musiman 

Inflasi umum dan inti bulan Oktober secara month-to-month tercatat sebesar 0,28% dan 0,29% 
setelah deflasi selama dua bulan berturut-turut. Pergerakan ini kurang lebih mengikuti pola 
musiman inflasi yang kemudian akan berlanjut pada inflasi yang lebih tinggi lagi di bulan 
November dan Desember terkait dengan musim belanja untuk Natal dan Tahun Baru.  

Sementara itu, untuk pergerakan year-on-year, setelah mengalami penurunan bulan lalu, inflasi 
umum dan inti sedikit meningkat pada bulan Oktober 2018 menjadi 3,15% dan 2,94% (y.o.y) dari 
2,88% dan 2,82% di bulan September 2018.  Hal terkait terutama dengan kenaikan harga BBM 
non-subsidi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi inflasi. Dampak 
kenaikan harga BBM ini terutama menaikkan harga transportasi.  

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

 
Sumber: CEIC  

Grafik 2: Tingkat Inflasi (%, mtm) 

 
Sumber: CEIC 

 
 

PDB Naik Melampaui Ekspektasi 

Pertumbuhan PDB melampaui ekspektasi pasar pada Triwulan III-2018 sebesar 5,17% (y.o.y); 
sedikit lebih tinggi dibandingkan ekspektasi pasar sebesar 5,1%. Pertumbuhan PDB Q3 utamanya 
didorong oleh peningkatan pengeluaran investasi maupun belanja pemerintah, yang masing-
masing mencapai 6,96% dan 6,28% (y.o.y). Pertumbuhan belanja pemerintah di 2018Q3 ini 
merupakan pertumbuhan tertinggi sejak 2016. Angka PDB ini juga tidak terlepas dari dampak 
ekonomi dari perhelatan Asian Games 2018 yang tercermin dalam lonjakkan ekonomi DKI Jakarta 
dan Palembang dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 6,41% dan 5,56% (y.o.y).  
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• Cadangan Devisa (Okt ‘18) 
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Tekanan Perang Dagang Mereda, Cadangan Devisa Sedikit Meningkat 

Perilaku investor sejak awal November sangat menarik untuk diikuti, di mana Rupiah secara tiba-
tiba menguat hingga ke tingkat Rp 14.700, tercatat sebagai penguatan mingguan tertinggi sejak 
2016. Pelemahan Dolar AS setelah hasil pemilu sela (midterm election) di AS diumumkan serta 
kemungkinan meredanya perang dagang setelah pengumuman pertemuan antara AS dan 
Tiongkok menggambarkan perilaku sebagian besar arus masuk modal ke pasar perekonomian 
negara berkembang dalam dua minggu terakhir. Rupiah memimpin penguatan mata uang 
perekonomian negara berkembang khususnya karena angka PDB Q3 yang melampaui ekspektasi 
pasar. Total arus modal akhir minggu lalu tercatat positif setelah selalu negatif dalam 6 bulan 
terakhir; imbal hasil obligasi tenor 10 tahun tercatat menurun 35 bps. Apa yang terjadi pada pasar 
jauh berkebalikan dengan tren tiga bulan sebelumnya; saat ini likuiditas di pasar valuta asing 
dalam negeri cukup meningkat.  

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 

Selain kuatnya indikator makroekonomi dalam negeri dengan pertumbuhan ekonomi lebih dari 
5% dan inflasi terjaga di tingkat 3%, kebijakan Bank Indonesia baru-baru ini untuk mengadakan 
Domestic Non-Deliverables Forward (DNDF) juga berperan mendorong beberapa pelaku pasar 
untuk membeli Rupiah. Investor juga mulai lagi membeli obligasi Rupiah jangka pendek dalam 
beberapa dua minggu terakhir. Apabila terjaga, perilaku ini dapat mewujudkan ekspektasi 
perbaikan pasar pada satu triwulan ke depan. 

Defisit Transaksi Berjalan dan FOMC Desember 

Defisit transaksi berjalan pada Triwulan III-2018 yang mencapai 3,4% memang menjadi salah satu 
faktor utama pelemahan kembali Rupiah ke sekitar Rp14.700 dalam beberapa hari terakhir. 
Namun demikian perbaikan defisit ini akan mulai terlihat di 2018Q4 dan 2019 baik karena 
semakin mahalnya biaya mengimpor maupun sebagai hasil dari berbagai bauran kebijakan 
pemerintah. Harga minyak mentah, walaupun masih cukup sulit untuk ditebak, tampaknya masih 
akan stabil di level sekarang yang sudah turun dibandingkan beberapa bulan sebelumnya.  

Menguatnya permintaan domestik bersamaan dengan meredanya tekanan sektor eksternal 
terutama didorong oleh ekspektasi berkurangnya tekanan perang dagang dapat menjadi alasan 
optimis untuk melihat perkembangan pasar. Hal-hal tersebut dan pergerakan Rupiah dalam 
beberapa minggu terakhir harusnya cukup membuat Bank Indonesia bisa mempertahankan suku 
bunga kebijakannya dalam Rapat Dewan Gubernur hari Kamis ini. Memang masih tersisa satu kali 
lagi kenaikan Fed Funds rate yang kemungkinan besar akan terjadi di bulan Desember. Kami 

13,100

13,400

13,700

14,000

14,300

14,600

14,900

15,200

-4

-2

0

2

4

6

8

10

Nov-1
7

Dec-1
7

Ja
n-18

Feb
-18

Mar-
18

Apr-1
8

May
-18

Ju
n-18

Ju
l-1

8

Aug-18

Sep
-18

Oct-
18

Nov-1
8

USD billion

Total Portfolio USD/IDR (RHS)



Angka-angka Penting 
• BI Repo Rate (7-day, Okt ‘18) 

5,75% 
• Pertumbuhan PDB (Q3 ‘18) 

5,17% 
• Inflasi (y.o.y, Okt ‘18)  

3,15% 
• Inflasi Inti (y.o.y, Okt ‘18)  

2,94% 
• Inflasi (mtm, Okt ‘18) 

0,28% 
• Inflasi Inti (mtm, Okt ‘18) 

0,29% 
• Cadangan Devisa (Okt ‘18) 

USD115,2 milyar 

 SERI ANALISIS MAKROEKONOMI 

Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 
November 2018 

 

  

 

memandang bahwa BI akan perlu menaikkan suku bunga kebijakannya di bulan Desember 
tersebut. 

Grafik 5: Neraca Pembayaran 
Q3 2013 – Q3 2018  

 
Sumber: CEIC 

Grafik 6: IDR/USD dan Cadangan Devisa 
Oktober 2016-Oktober 2018 

 
Sumber: CEIC 
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