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ertumbuhan ekonomi yang kuat pada tahun lalu menggambarkan kinerja ekonomi 
domestik yang baik di tengah ketidakpastian global. Inflasi relatif tidak banyak berubah 

namun terus mendekati batas bawah dari target inflasi BI. Surplus neraca perdagangan di bulan 
Februari 2019, yang tercatat sebagai nilai tertinggi sejak September 2018, akan membawa 
dampak positif pada upaya meningkatkan kinerja transaksi berjalan. Meskipun tren apresiasi 
Rupiah agak tertahan, dimana saat ini stabil di sekitar Rp14.200, nilai ini tetap aman. Kami 
melihat tantangan utama ke depan erat kaitannya dengan pelemahan ekonomi global, yang akan 
berdampak pada jatuhnya harga komoditas dan akan mempengaruhi neraca perdagangan. Bank 
Indonesia perlu mempertahankan suku bunga kebijakannya sampai upaya pemerintah untuk 
memperbaiki defisit transaksi berjalan mulai terlihat menjanjikan. Di sisi positifnya, jika arus 
masuk modal portofolio terus berlangsung dengan kuat dan BI diproyeksikan dapat 
mengumpulkan cadangan devisa yang memadai, kami memandang bahwa BI harusnya memiliki 
ruang untuk menurunkan suku bunga kebijakannya sebanyak 50 bps nanti di tahun ini. Akan 
tetapi, untuk saat ini, masih lebih tepat untuk menunggu dan melihat perkembangan pasar 
sampai bulan depan. 
 
Inflasi Terlalu Rendah, Mendekati Batas Bawah 

Inflasi umum kembali menurun di bulan Februari 2019 dengan nilai yang lebih rendah dari 
perkiraan sebesar 2,57% (yoy) dari 2,82% (yoy) pada bulan Januari 2019. Untuk pertama kalinya 
sepanjang tahun ini tingkat inflasi mendekati batas bawah BI di tingkat 2,5%. Komponen pangan 
bergejolak mencatat deflasi bulanan sebesar -0,08% (mtm). Hal ini khususnya disebabkan oleh 
penurunan beberapa harga pangan akibat siklus musiman seperti cabai merah, ayam, telur rebus 
bawang merah, cabai rawit, dan wortel. Selain itu, tekanan inflasi pada komponen harga yang 
diatur oleh pemerintah juga tidak mengkhawatirkan karena sedikitnya perubahan kebijakan 
pemerintah menjelang Pemilu. Sementara itu, inflasi inti secara tahunan tetap terkendali dengan 
nilainya yang tercatat tidak berubah dari bulan lalu di tingkat 3,06% (yoy). Setelah menunjukkan 
tren peningkatan sejak Desember 2018, inflasi inti bulanan melambat menjadi 0,26% (mtm). 
Konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi, termasuk menjaga 
pergerakan nilai tukar telah memberikan kontribusi signifikan pada inflasi inti yang terkendali.  

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

 
Sumber: CEIC  

Grafik 2: Tingkat Inflasi (%, mtm) 

 
Sumber: CEIC 

 

Rupiah Kembali Stabil Setelah Aksi Ambil Untung Pelaku Pasar 

Setelah menikmati periode penguatan sejak kuartal sebelumnya hingga Februari 2019, Rupiah 
perlahan-lahan kembali terdepresiasi dimulai dari awal Maret 2019. Rupiah sempat menyentuh 
Rp14.300, titik terendah sepanjang tahun ini. Tekanan terhadap Rupiah utamanya disebabkan 
oleh aksi ambil untung para pelaku pasar di tengah pergejolakan global. Peningkatan harga 
minyak dunia akibat sanksi AS terhadap Venezuela, peningkatan risiko geopolitik akibat 
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kegagalan untuk mencapai hasil positif pada KTT AS-Korea Utara, ketidakpastian atas masa depan 
Brexit, dan peristiwa politik dunia lainnya ikut berkontribusi pada perhentian sementara aliran 
arus modal masuk. 

Di sisi lain, sejalan dengan lambatnya kenaikan suku bunga the Fed dan melunaknya ketegangan 
perdagangan AS-Tiongkok, ketidakpastian pasar keuangan global sedikit mereda dan mendorong 
aliran modal kembali ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Masih terus berlanjutnya arus 
masuk portofolio tercermin pada penurunan imbal hasil obligasi pemerintah. Dimana rata-rata 
imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun dan 1 tahun pada bulan Februari masing-masing 
sebesar 8,04% dan 6,67%. 

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

 
Sumber: CEIC 

Grafik 4: IDR/USD dan Akumulasi Arus Modal 
Masuk ke Portofolio (Sejak Des-2017) 

 
Sumber: CEIC 
 

Rupiah relatif terkendali dibandingkan mata uang negara berkembang lainnya (menempati posisi 
ketiga setelah Thailand dan Filipina, lihat gambar 5). Kami melihat bahwa upaya Bank Indonesia 
untuk mengurangi defisit transaksi berjalan ke tingkat teraman dilakukan sekaligus untuk 
mempertahankan tingkat pengembalian aset keuangan domestik tetap menarik. 

Secara keseluruhan kinerja ekonomi domestik cukup baik. Kondisi ekonomi makro yang aman 
didorong oleh meningkatnya aliran masuk modal asing yang tercatat sebesar Rp59,9 triliun serta 
kuatnya permintaan domestik sejalan dengan persiapan pemilihan umum presiden dan legislatif. 
Selain itu, neraca perdagangan menunjukkan sinyal pemulihan karena negara mencatat surplus 
USD329,5 juta pada Februari, surplus pertama sejak September tahun lalu. Surplus tersebut 
sebagian besar disebabkan oleh penurunan impor yang tajam (berkurang 18,6%) akibat impor 
migas dan non-migas yang lebih rendah. 

Lebih rinci, sektor non-migas mencatat surplus sebesar USD 0,79 miliar. Penurunan impor non-
migas yang signifikan didominasi oleh mesin dan peralatan listrik (HS 85), yang sebagian dapat 
dijelaskan oleh berkurangnya ekspansi bisnis berorientasi ekspor akibat tren penurunan harga 
komoditas global. Selain itu, penyelesaian proyek infrastruktur di tahun ini juga diperkirakan ikut 
berkontribusi terhadap penurunan impor non-migas. 

Di sisi lain, sektor migas tetap mengalami defisit (USD 0,46 Miliar). Penurunan impor minyak dan 
gas tersebut disebabkan oleh penurunan volume impor minyak mentah pada bulan Februari 
sebesar 61,45%, sementara jumlah produksi minyak mentah di Indonesia selama Februari turun 
secara substansial sebesar 9,25% menjadi 20,6 juta barel dari 22,7 juta barel di Januari. Kami 
melihat bahwa implementasi B20 berpotensi menjadi sumber alternatif untuk kebutuhan minyak 
Indonesia. Surplus neraca perdagangan bulan lalu diperkirakan dapat memberikan sinyal positif 
pada peningkatan kinerja transaksi berjalan yang mencapai -3,57% pada Q4 2018; rasio terburuk 
sejak 2014. Prospek yang lebih baik untuk transaksi berjalan dapat memitigasi risiko arus modal 
keluar, yang menjadi ancaman depresiasi bagi Rupiah. 
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Sikap dovish moneter Federal Reserve AS diperkirakan akan terus berlanjut di bulan ini, konsisten 
dengan pengetatan pasar tenaga kerja AS dan ruang fiskal AS yang terbatas. Hal ini terus 
memberikan ruang bagi bank sentral pasar negara berkembang untuk bernafas termasuk Bank 
Indonesia. Jika aliran masuk modal portofolio terus berlangsung dengan kuat dan BI 
diproyeksikan dapat mengumpulkan cadangan devisa yang memadai, kami memandang bahwa 
BI harusnya memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga kebijakannya sebanyak 50 bps nanti 
di tahun ini. Akan tetapi masih lebih tepat bagi BI saat ini untuk menunggu dan melihat 
perkembangan pasar sampai bulan depan. 

Grafik 5: Depresiasi Nilai Tukar Beberapa 
Negara Berkembang dalam 1 tahun terakhir 

(per 15-Mar-19) 

 
Sumber: CEIC 

Grafik 6: IDR/USD dan Cadangan Devisa 
(24 bulan terakhir) 

 

 
Sumber: CEIC 
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