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eski mereda karena turunnya harga pangan, inflasi masih jauh di atas kisaran 
target BI, yaitu tercatat sebesar 5,95% (y.o.y) pada Oktober 2022, menyusul 
kenaikan harga BBM bersubsidi di awal September 2022. Selain itu, Rupiah 

terus terdepresiasi hingga Rp15,487 per Dolar AS pada pertengahan November 
2022. The Fed diperkirakan masih akan menaikkan suku bunganya pada bulan 
Desember, meskipun pada tingkat kecepatan yang lebih lambat. Ketiga faktor ini 
menunjukkan bahwa BI masih perlu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50bps 
bulan ini menjadi 5,25% dalam upaya mengelola ekspektasi inflasi dan menjaga 
kestabilan Rupiah. Pertumbuhan ekonomi yang kuat pada Triwulan-III 2022 yang 
ditopang oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga memberikan justifikasi bagi BI 
untuk melanjutkan siklus pengetatan moneter. 

 

Inflasi Mulai Mereda Namun Masih di Atas Target Bank Sentral 

Setelah menyentuh level tertinggi selama tujuh tahun di 5,95% (y.o.y) pada 
September 2022, inflasi turun menjadi 5,71% (y.o.y) pada Oktober 2022, meskipun 
masih di atas kisaran target bank sentral 2% hingga 4% selama lima bulan berturut-
turut. Walaupun menunjukkan angka yang tetap tinggi, inflasi pada Oktober 2022 
lebih rendah dari perkiraan karena dampak kenaikan harga BBM bersubsidi pada 
awal September 2022 terhadap inflasi barang bergejolak dan barang diatur 
pemerintah tidak setinggi perkiraan awal. Meskipun kenaikan harga BBM 
menyebabkan inflasi tetap tinggi, harga pangan pada Oktober 2022 tetap terkendali 
berkat musim panen produk hortikultura dan upaya Pemerintah Indonesia, baik 
nasional maupun daerah, Bank Indonesia, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 
dalam mengelola stok komoditas pangan strategis, seperti cabai, telur, dan ayam ras. 
Penurunan harga pangan yang mengimbangi kenaikan harga bahan bakar 
menyebabkan inflasi melambat pada Oktober 2022. 

Secara bulanan, tingkat harga mencatatkan deflasi sebesar 0,11% (m.t.m) pada 
Oktober 2022, lebih rendah dari inflasi sebesar 1,17% (m.t.m) pada September 2022. 
Lagi-lagi, inflasi bulanan yang lebih rendah dari perkiraan tersebut didorong oleh 
keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam mempertahankan ketersediaan stok 
pangan di pasar yang ditunjukkan dengan deflasi bulanan sebesar 1,62% (m.t.m) atau 
inflasi tahunan sebesar 7,19% (y.o.y) pada harga barang bergejolak. Inflasi tahunan 
turun dari 9,02% (y.o.y) pada September 2022. Komponen harga yang diatur 
pemerintah, penyumbang utama inflasi bulan ini, naik 13,28% (y.o.y) atau 0,33% 
(m.t.m). Inflasi harga diatur pemerintah secara bulanan lebih rendah dibandingkan 
dengan bulan sebelumnya sebesar 6,18% (m.t.m) karena normalisasi first round effect 
kenaikan harga BBM dan penurunan harga tiket pesawat akibat penurunan harga 
avtur. Namun demikian, penurunan inflasi harga diatur pemerintah lebih lanjut 
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tertahan akibat penyesuaian harga angkutan perkotaan dan BBM rumah tangga di 
tingkat eceran. Dengan demikian, secara tahunan, inflasi harga diatur pemerintah 
tercatat stabil sebesar 13,28% (y.o.y) pada Oktober 2022, sama dengan inflasi bulan 
sebelumnya. Dilihat dari inflasi menurut kelompok pengeluaran, kelompok transpor 
mencatat inflasi tahunan tertinggi sebesar 16,03% (y.o.y) atau 0,35% (m.t.m), sejalan 
dengan kenaikan harga BBM. 

Gambar 1: Tingkat Inflasi (m.t.m)  Gambar 2: Tingkat Suku Bunga Kebijakan 

& Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank 

(% pa) 
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Beralih ke inflasi inti, komponen ini tercatat masih rendah sebesar 3,31% (y.o.y), 
meskipun sedikit lebih tinggi dari 3,21% (y.o.y) pada September 2022. Secara 
bulanan, inflasi inti tercatat sebesar 0,16% (m.t.m) pada bulan Oktober 2022, turun 
dari 0,30% (m.t.m) sebulan sebelumnya. Penurunan inflasi inti secara bulanan sejalan 
dengan rendahnya pengaruh kenaikan harga BBM dan rendahnya tekanan inflasi sisi 
permintaan. Ke depan, inflasi inti diperkirakan masih terkendali seiring dengan 
normalisasi tekanan inflasi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi serta upaya 
menjaga inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, depresiasi yang sedang berlangsung 
akan terus menekan inflasi untuk berada di atas batas atas target inflasi BI 4% dalam 
waktu dekat. Untuk menjaga inflasi pada tingkat yang terkendali, Bank Indonesia 
akan mengambil langkah-langkah front-loaded, pre-emptive, dan forward looking 
untuk mengelola ekspektasi inflasi yang saat ini terlalu tinggi. 

 

Di Tempat yang Jauh Lebih Baik untuk Menghadapi Badai Saat Ini 

Di tengah kondisi ekonomi global yang cukup pelik, termasuk pengetatan moneter 
yang agresif di seluruh dunia, meningkatnya risiko stagflasi, perang Rusia-Ukraina, 
serta pelemahan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, pertumbuhan ekonomi Indonesia 
tercatat impresif sebesar 5,72% (y.o.y) pada Triwulan-III 2022. Tingkat pertumbuhan 
saat ini lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 
5,44% (y.o.y), seiring Indonesia menikmati puncak konsumsi pada bulan Ramadhan 
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dan perayaan Idul Fitri. Pertumbuhan pada Triwulan-III 2022 terjadi karena konsumsi 
rumah tangga dan ekspor tumbuh solid masing-masing sebesar 5,39% (y.o.y) dan 
21,64% (y.o.y), karena Indonesia masih menikmati tingginya harga komoditas global. 
Pertumbuhan konsumsi rumah tangga didorong oleh meningkatnya pengeluaran 
rumah tangga kelas menengah ke atas, yang menunjukkan bahwa pemulihan 
ekonomi terus berlanjut dan menguat meskipun menghadapi tantangan global. 

Menyusul rilis angka pertumbuhan PDB, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga 
menunjukkan peningkatan menjadi 120,3 pada Oktober 2022 setelah mencapai level 
terendah dalam lima bulan di level 117,2 pada September 2022. Setelah terkena 
dampak negatif kenaikan harga BBM bersubsidi di awal September, kepercayaan 
konsumen mulai tumbuh terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi 
ekonomi ke depan, yang tercermin dalam indeks yang lebih tinggi di semua 
kelompok pengeluaran, usia, dan pendidikan. Indeks Ekonomi Saat Ini (IKE) 
meningkat di semua komponen, dipimpin oleh Indeks Pembelian Barang Tahan 
Lama, sedangkan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) terutama didorong oleh 
ekspektasi konsumen terhadap aktivitas bisnis ke depan. 

Sementara kepercayaan konsumen menunjukkan peningkatan, cerita yang sedikit 
berbeda tercermin di sektor riil. Purchasing Managers Index (PMI) dilaporkan sebesar 
51,8 pada Oktober 2022, turun dari 53,7 pada September 2022. Penurunan PMI 
disebabkan perusahaan manufaktur mengurangi aktivitas perekrutan dan pembelian 
karena perlambatan pertumbuhan permintaan global. Selain itu, kendala pasokan 
dan tekanan biaya untuk sektor manufaktur Indonesia masih ada, di mana lead time 
pesanan terus diperpanjang sehingga menyebabkan penurunan persediaan. 
Meskipun PMI pada Oktober 2022 mengalami penurunan, namun masih di atas 50, 
menunjukkan peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya. Negara tetangga 
seperti Filipina, Thailand, dan Vietnam juga mengalami penurunan PMI pada 
Oktober 2022 karena permintaan luar negeri yang melambat menyusul inflasi yang 
tinggi. Membandingkan tingkat PMI Oktober 2022, angka Indonesia lebih tinggi dari 
Vietnam dan Thailand masing-masing sebesar 50,6 dan 51,6, namun lebih rendah 
dari Filipina sebesar 52,6. 

Masih menikmati lonjakan ekspor berkat tingginya harga komoditas, neraca 
perdagangan masih tercatat surplus pada Oktober 2022. Surplus Oktober 2022 
tercatat sebesar USD5,67 miliar, naik 14,18% (m.t.m) dari angka September 2022 
sebesar USD4,97 miliar. Jika dirinci komponennya, ekspor meningkat 0,13% (m.t.m), 
sedangkan impor turun 3,4% (m.t.m) pada Oktober 2022. Ekspor meningkat 
moderat karena harga komoditas mulai normal, terutama batu bara, minyak sawit, 
nikel, dan timah, yang merupakan komoditas ekspor utama Indonesia. Di sisi lain, 
impor turun bulan ini karena manufaktur menghentikan pembelian mesin, bahan 
bakar, dan emas karena permintaan global yang melambat dan depresiasi Rupiah 
yang berimplikasi pada biaya produksi yang lebih tinggi. 
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Terjerat dalam Slipstream The Fed 

Karena sebagian besar negara dunia saat ini berjuang melawan lonjakan inflasi, siklus 
pengetatan moneter yang dipelopori oleh Fed terjadi di seluruh dunia. Serangkaian 
kenaikan suku bunga menyebabkan episode arus keluar modal dari sebagian besar 
belahan dunia, terutama ekonomi pasar berkembang. Berfokus pada data AS, inflasi 
tahunan AS turun menjadi 7,7% pada Oktober 2022, turun dari 8,2% sebulan 
sebelumnya, tetapi masih jauh di atas target inflasi jangka panjang AS sebesar 2%. 
Karena inflasi masih tinggi, seperti yang diprediksikan sebelumnya, The Fed 
mengumumkan kenaikan 75bps lagi pada suku bunga acuannya di awal November, 
membuat kisaran target saat ini berada di 3,75% hingga 4,00%. Ini adalah kenaikan 
suku bunga keempat berturut-turut oleh The Fed. Setelah berakhirnya pertemuan 
FOMC pada 2 November lalu, pasar menyerap keputusan Fed yang diindikasikan 
oleh peningkatan imbal hasil Treasury AS 2 tahun sebesar 10bps, mencapai level 
tertinggi 15 tahun di 4,71%. Pada saat yang sama, imbal hasil Treasury AS 10-tahun 
naik 7bps menjadi 4,14%. Imbal hasil yang meningkat menunjukkan penurunan 
permintaan obligasi Treasury karena kekhawatiran yang meningkat di kalangan 
investor bahwa kedepannya the Fed akan kurang agresif dalam peningkatan suku 
bunga kebijakan seiring sentimen inflasi AS yang diangap sudah melalui puncaknya. 
Ekspektasi ini membuat investor mengambil lebih banyak risiko dan mengalihkan 
portofolio mereka ke aset di negara berkembang. Meskipun demikian, pasar saat ini 
memperkirakan bahwa the Fed tidak akan berhenti tetapi mungkin akan 
memperlambat kenaikan suku bunganya pada bulan Desember. 

Mempertimbangkan ketidakpastian di pasar global, sementara beberapa investor 
mulai mengalihkan portofolio ke aset berisiko, investor lain masih memindahkan aset 
mereka dari pasar negara berkembang, mengakibatkan arus keluar modal bersih 
sebesar USD100 juta dari pertengahan Oktober 2022 hingga pertengahan 
November 2022. Hal ini diterjemahkan menjadi peningkatan imbal hasil obligasi 
pemerintah Indonesia satu tahun dari 5,83% pertengahan Oktober 2022 menjadi 
6,21% pertengahan November 2022. Peningkatan imbal hasil juga terlihat pada 
obligasi pemerintah Indonesia 10 tahun yang naik dari 7,37% pada pertengahan 
Oktober 2022 menjadi 7,54% pada pertengahan November 2022. Penurunan yield 
spread menunjukkan bahwa investor menjual lebih banyak obligasi jangka pendek 
mereka dibandingkan dengan obligasi tenor lebih panjang, menunjukkan bahwa 
investor mungkin melihat kondisi ekonomi yang memburuk mungkin akan datang. 
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Grafik 3: IDR/USD dan Akumulasi Arus 

Modal Masuk ke Portofolio 

(36 Bulan Terakhir) 

 Grafik 4: Imbal Hasil Surat Utang 
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Dengan jumlah arus keluar modal yang relatif mereda antara pertengahan Oktober 
dan pertengahan November 2022, Rupiah dilaporkan berada pada Rp15.487 per 
dolar AS pada 11 November 2022, sedikit terdepresiasi dari Rp15.348 sebulan 
sebelumnya, melanjutkan tren depresiasi seiring mengecilnya perbedaan tingkat 
suku bunga yang terus berlanjut. Secara year-to-date, Rupiah terdepresiasi sebesar 
8,74% (ytd). Di tengah tekanan oleh berlanjutnya penguatan dolar AS, Rupiah 
mencatatkan kinerja yang lebih baik dibandingkan sebagian besar mata uang negara 
berkembang lainnya seperti Peso Argentina, Lira Turki, Peso Filipina, dan Ringgit 
Malaysia, yang mengalami depresiasi lebih dari 10% (ytd) masing-masing pada 
58,52%, 39,52%, 12,20%, 11,13%. Bank Indonesia disebut akan melanjutkan strategi 
tiga intervensi untuk menjaga stabilitas Rupiah: intervensi di pasar spot, domestic 
non-deliverable forward (DNDF), dan pembelian SBN. 

Untuk menjaga kestabilan Rupiah, cadangan devisa turun tipis menjadi USD130,2 
miliar pada Oktober 2022 dibandingkan USD130,8 miliar pada September 2022. 
Selain untuk keperluan stabilisasi Rupiah, sedikit penurunan cadangan devisa 
disebabkan oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah. Faktor lain yang 
mungkin berkontribusi terhadap penurunan cadangan devisa adalah suku bunga 
deposito USD bank domestik relatif tidak menarik dibandingkan dengan negara lain, 
seperti Singapura. Meski sedikit menurun, posisi cadangan devisa saat ini setara 
dengan pembiayaan 5,8 bulan impor atau 5,6 bulan impor dan pembayaran utang 
luar negeri pemerintah, jauh di atas standar kecukupan internasional tiga bulan 
impor. 
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Grafik 5: IDR/USD dan Cadangan Devisa Grafik 6: Tingkat Depresiasi Nilai Tukar 

Negara-Negara Berkembang 

(11 November 2022) 

Sumber: CEIC Sumber: Investing.com 

Mempertimbangkan tingkat inflasi saat ini yang telah berada di atas kisaran target 
bank sentral selama lima bulan, BI perlu meningkatkan suku bunga kebijakan sebesar 
50bps menjadi 5,25% bulan ini untuk menjaga stabilitas Rupiah di era meningkatnya 
ketidakpastian pasar keuangan global dan apresiasi dollar AS, serta untuk menjaga 
spread yang menarik dengan suku bunga AS. Selain itu, meskipun ada tekanan 
kenaikan harga dan kenaikan suku bunga pinjaman, ekonomi Indonesia tumbuh 
lebih tinggi dari perkiraan pada triwulan ketiga, yang memungkinkan Bank Indonesia 
memiliki fleksibilitas untuk melanjutkan kebijakan pengetatan lebih jauh. 
Peningkatan suku bunga kebijakan akan membantu membatasi jumlah arus modal 
keluar, mencegah depresiasi Rupiah lebih lanjut, dan membatasi tekanan inflasi dari 
barang-barang impor. 


