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PERKEMBANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN GLOBAL 
Pada bulan Februari 2017, perkembangan perekonomian sudah menunjukkan sedikit 
pertumbuhan yang positif. Namun hal ini masih menunggu faktor-faktor seperti kebijakan yang 
akan diterapkan oleh Presiden Trump dan juga harga komoditas dunia. Dapat terlihat pada grafik 
bahwa pertumbuhan ekonomi dunia mengalami perlambatan namun cenderung stabil dan tidak 
terlalu bergejolak. Terdapat dua negara yang mengalami perbaikan, yaitu Amerika Serikat (AS) 
dengan pertumbuhan yang meningkat dari 1,7% menjadi 1,9% (yoy) dan Jepang yang mengalami 
peningkatan dari 1,1% menjadi 1,6% (yoy). Negara lain seperti Tiongkok, India, dan negara-
negara Eropa memiliki pertumbuhan yang stagnan cenderung melambat. 
 
Jepang mencatat perbaikan perekonomiannya dengan adanya sokongan dari sektor industri. 
Data dari Bloomberg menunjukkan produksi industri Jepang naik sebesar 0,5% (mom) pada 
Desember 2016 dan meningkat sebesar 3% (yoy). Selain itu, adanya dorongan kenaikan belanja 
modal perusahaan-perusahaan di Jepang pun turut berkontribusi terhadap kenaikan 
pertumbuhan ekonomi. Pada awal tahun 2017 pertumbuhan ekspor Jepang tercatat mengalami 
penurunan di bulan Januari yang mengakibatkan terjadinya penurunan produksi industri, 
khususnya di industri otomotif, sebesar 0,8% secara rerata. Namun demikian, hal ini telah 
terkoreksi oleh adanya perbaikan di bulan Februari sebesar 3,5%. Kejadian ini tidak lepas dari 
adanya pengaruh kebijakan proteksionisme perdagangan AS, dimana AS sebelumnya 
merupakan importir kendaraan bermotor dari Jepang dengan volume yang cukup besar yaitu 
US$ 10.503,7 juta pada Januari 2017.  
 
Amerika Serikat sendiri mencatat pertumbuhan perekonomian yang lebih baik pada kuartal IV 
2016. Hal ini juga ditopang oleh dirilisnya data pengangguran yang semakin berkurang dari 4,8% 
pada Januari 2017 menjadi 4,7% pada Februari 2017 dan juga tingkat inflasi sebesar 2,7% yang 
sudah melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 2%. Pertumbuhan positif ini 
meningkatkan probabilitas The Fed dalam menaikkan tingkat suku bunga acuannya, yaitu Fed 
Fund Rate (FFR) yang hingga bulan Februari ini masih berada pada level 0,50 – 0,75%. Dampak 
dari adanya Trump Effect justru menguatkan perekonomian AS yang digambarkan pada 
menguatnya nilai dolar AS. Keadaan ini tentunya berpengaruh terhadap negara-negara besar 
lainnya seperti di Eropa dan Tiongkok.  
 
Isu krisisnya Yunani, Greece Debt, tampaknya masih sangat mempengaruhi melemahnya 
perekonomian Uni Eropa. Hal ini tidak terlepas dari adanya perbedaan pendapat antara 
International Monetary Fund (IMF) dan pemerintahannya terkait langkah apa yang tepat untuk 
menyelesaikan utang Yunani tersebut. Perbedaan ini bahkan sempat menyebabkan yield 
obligasi pemerintah Yunani (tenor 2 tahun) naik hingga mencapai 10%. Selain itu, perekonomian 
India pun mengalami tren yang sama yang diakibatkan oleh adanya kebijakan demonetisasi, 
yaitu kebijakan untuk menarik uang pecahan 500Rupe dan 1000Rupe dan menggantinya dengan 
uang pecahan baru senilai 500Rupe dan 2000Rupe. Bukan hanya kebijakan demonetisasi ini 
yang menghambat perekonomian, melainkan masalah inflasi pun turut menjadi perhatian.  
 
Perekonomian Tiongkok sendiri mulai stabil yang salah satunya digambarkan oleh indeks PMI 
(Prompt Manufacturing Index) yang tercatat melebihi prediksi. Pada Januari 2017, indeks PMI 
Tiongkok adalah sebesar 51,3 lebih besar dari 50, dimana angka ini menandakan bahwa sektor 
manufaktur Tiongkok masih tumbuh positif. Tercatat pada Januari 2017 Tiongkok mengalami 
capital outflow sebesar US$ 12,3 miliar akibat terkereknya suku bunga FFR. Hal ini lah yang 

mailto:info@smf-indonesia.co.id


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

masih harus terus diwaspadai oleh Tiongkok mengingat sepanjang tahun 2016 mata uang Yuan 
pun mengalami pelemahan sebesar 6,6% terhadap Dolar AS.  
  

 

 
Sumber: CEIC 

PERKEMBANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DOMESTIK 
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat PDB kuartal keempat sebesar 4,94% (yoy). Angka ini lebih 
rendah dibandingkan PDB pada kuartal sebelumnya yaitu sebesar 5,02% (yoy). Pada kuartal 
terakhir ini, pertumbuhan ekspor dan impor sudah menunjukkan sinyal positif. Hal ini 
disebabkan oleh membaiknya harga komoditas dunia. Namun demikian, pertumbuhan belanja 
pemerintah tercatat melambat sebesar -4,05% (yoy) dan perlambatan ini lebih besar 
dibandingkan kuartal ketiga 2016 yaitu sebesar -2,95% (yoy). Komponen inilah yang 
menyebabkan PDB pada kuartal ini mengalami perlambatan.  Selain itu, tercatat pula bahwa 
pertumbuhan PDB di tahun 2017 mengalami penurunan dibanding PDB di tahun 2016 yaitu dari 
sebesar 5,17% (yoy) menjadi 4,94% (yoy). Proyeksi pertumbuhan di tahun 2017 masih akan 
dipengaruhi oleh dua hal utama yaitu harga komoditas dunia dan juga belanja pemerintah. 
Prospek di tahun 2017 memperkirakan bahwa harga komoditas akan mulai membaik. Menurut 
data yang diperoleh dari Bloomberg, terjadi peningkatan indeks komoditas sebesar 13,4% (yoy) 
pada Januari 2017. Hal ini dapat mendorong nilai ekspor terus meningkat dan akan 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, belanja pemerintah pun diharapkan dapat 
terealisasi dengan baik di tahun 2017 mengingat pada kuartal keempat 2016 pengeluaran 
pemerintah masih minim.  

Laju inflasi pada Februari 2017 mengalami penurunan menjadi 0,23%(mom) dari 0,97%(mom) 
pada Januari 2017 sedangan inflasi tahunan mengalami peningkatan menjadi 3,83% (yoy) pada 
bulan Februari dibanding bulan Januari sebesar 3,49% (yoy). Sumbangan inflasi paling besar 
diberikan oleh kenaikan harga barang yang diatur pemerintah (administered price), terutama 
harga di sektor perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar yang memiliki andil 0,17%. Selain 
itu, inflasi pada bulan ini masih disebabkan oleh adanya penyesuaian kenaikan tarif listrik yang 
menyumbang sebesar 0,11% pada inflasi Februari 2017. 

 
Rilis siaran pers Bank Indonesia (BI) pada Februari 2017 mengenai hasil Rapat Dewan Gubernur 
menyatakan bahwa BI 7-day Repo Rate (7-day RR) dipertahankan pada level 4,75%, dengan suku 
bunga Deposit Facility tetap sebesar 4,00% dan Lending Facility  tetap sebesar 5,50%. Keputusan 
ini mempertimbangan arah kebijakan AS dan Tiongkok serta naiknya harga minyak dunia dan 
harga komoditas utama. Selain itu kondisi dalam negeri pun menjadi acuan melihat 
perekonomian yang mulai stabil yang digambarkan dengan laju inflasi yang sudah mulai 
mengalami penurunan dari 0,97% (mom) pada Januari 2017 menjadi 0,23% (mom) di Februari 
2017. Pada bulan berikutnya, BI diperkirakan akan meningkatkan suku bunga acuannya. Hal ini 
terutama mengacu pada kondisi domestik dan global, terutama dari adanya potensi kenaikan 
inflasi pada Maret 2017 yang disebabkan oleh adanya kenaikan harga BBM dan tarif listrik. 
Namun demikian, kondisi perekonomian Indonesia dirasa masih cukup stabil untukmenghadapi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

guncangan global seperti adanya isu arah kebijakan AS yang belum pasti dan juga risiko 
geopolitik di Eropa. 

 
Rupiah mengalami volatilitas dengan kecenderungan depresiasi pada awal tahun 2017. 
Sementara itu Rupiah mengalami apresiasi sebesar 0,23% dari level Rp13.369/US$ pada akhir 
bulan Januari 2016 ke level  Rp13.338/US$ pada Februari 2017.Meskipun terdapat isu-isu yang 
menyebutkan bahwa The Fed akan menaikkan tingkat suku bunga acuannya dalam waktu dekat, 
Rupiah masih dapat menjaga stabilitasnya. Menurut informasi dari Bloomberg, volatilitas nilai 
tukar Rupiah terhadap Dollar AS hanya sebesar 6,8% dan hal ini menggambarkan bahwa 
Indonesia memiliki risiko yang rendah terhadap volatilitas yang terjadi di Amerika Serikat. Nilai 
tukar Rupiah terhadap Dolar AS diperkirakan akan tetap bergerak stagnan cenderung stabil 
seiring dengan berbagai kondisi ekonomi maupun geopolitik yang terjadi di berbagai negara. BI 
mencatat bahwa cadangan devisa terus meningkat dan hal ini lah yang mendorong kestabilan 
nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS.  
  

DAMPAK TERHADAP PASAR PERUMAHAN DAN PASAR PEMBIAYAAN PERUMAHAN 

Pasar perumahan Indonesia tentunya dipengaruhi oleh kondisi perekonomian baik domestik 
maupun luar negeri. Permintaan dan penawaran akan rumah pada awal tahun 2017 ini pun tidak 
lepas dari pengaruh kebijakan serta regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah. Berbagai isu 
seperti Tax Amnesty, kebijakan LTV, BI 7-day RR, dan isu lainnya menjadi sentiment positf pada 
sektor properti khususnya sektor perumahan. Fundamental makroekonomi Indonesia yang 
masih stabil pada bulan ini juga dapat menjadi indikator bahwa pasar perumahan di Indonesia 
masih akan menunjukkan tren positif, salah satunya adalah tingkat inflasi yang memiliki tren 
menurun. Keputusan Bank Indonesia menahan suku bunga acuan pada level 4,75% juga dapat 
menjadi salah satu cara untuk menjaga pasar pembiayaan perumahan tetap positif. Dengan 
terjaganya BI 7-day RR, maka diharapkan suku bunga dasar KPR tidak mengalami peningkatan 
sehingga pembiayaan perumahan dapat lebih meluas lagi.  
 
Disclaimer: 

The information contained in this report has been taken from sources which we deem reliable. However, none of any PT Sarana Multigriya 
Finansial (Persero) and/or their respective employees and/or agents make any representation or warranty (express or implied) or accepts 
any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in this report 
or as to any information contained in this report or any other such information or opinions remaining unchanged after the issue thereof. 
We expressly disclaim any responsibility or liability (express or implied) of PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) employees and agents 
whatsoever and howsoever arising (including, without limitation for any claims, proceedings, action, suits, losses, expenses, damages or 
costs) which may be brought against or suffered by any person as a result of acting in reliance upon the whole or any part of the contents 
of this report. For further information please contact our number +6221-2700 400. 
 
 

 


