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PERKEMBANGAN DAN PROSPEK LAJU INFLASI 
Pada awal bulan Mei Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan angka inflasi untuk bulan April 
yang mengalami deflasi -0.45% MoM. Sementara itu pada bulan April 2015 terjadi inflasi 
bulanan yang cukup tinggi yaitu 0.36%, sehingga inflasi tahunan pada bulan April 2016 turun 
tajam menjadi 3.60% YoY dari 4.45% YoY pada bulan sebelumnya. 
 
Tabel 1. Laju Inflasi, % 

 
Deflasi yang terjadi pada bulan April tersebut sejalan dengan ekspektasi pelaku pasar yang 
memperkirakan deflasi -0.21% MoM. Deflasi tersebut disebabkan oleh menurunnya harga 
bahan makanan menyusul panen raya di beberapa daerah yang menekan harga kebutuhan 
pokok. Kemudian penurunan harga BBM (solar, premium serta pertamax dan sejenisnya), TDL, 
LPG serta tarif angkutan menyebabkan terjadinya deflasi pada kelompok pengeluaran 
perumahan serta transportasi. 
 
Meskipun masih tetap relatif rendah, pada bulan Mei ini tekanan inflasi diproyeksikan akan 
mulai naik seiring dengan berakhirnya musim panen raya dan semakin dekatnya bulan puasa 
yang biasanya mendorong harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik. Pada bulan Juni dan 
Juli tekanan inflasi biasanya akan semakin meningkat yang disebabkan oleh kenaikan harga 
bahan makanan, makanan jadi, pakaian dan transportasi pada saat puasa dan perayaan Idul 
Fitri. Kenaikan tekanan inflasi tersebut makin meningkat, yang berasal dari sektor pendidikan 
sejalan dengan dimulainya tahun ajaran baru untuk tingkat sekolah dasar sampai perguruan 
tinggi dari bulan Juli sampai dengan September 2016. Namun karena sifatnya musiman dan 
relatif terjaga dibandingkan dengan tahun lalu, maka laju inflasi tahunan akan tetap terjaga 
dalam kisaran 3.5% - 4.0% hingga akhir tahun 2016 ini. 

 
PERKEMBANGAN DAN PROSPEK SUKU BUNGA 

Pertumbuhan ekonomi sangatlah dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Kenaikan suku bunga 
akan mendorong pemilik dana menyimpan uangnya di bank untuk mengejar imbal hasil 
(bunga) yang makin menarik, sehingga belanja konsumen (konsumsi) akan menurun. 
Sementara itu bagi produsen, kenaikan suku bunga akan menyebabkan biaya (bunga) modal 
kerja maupun investasi semakin mahal, sehingga dengan kenaikan suku bunga tersebut 
sebagian pengusaha akan menurunkan aktifitas usahanya dan sekaligus mengurangi ekspansi 
usaha. 

2014 2015 Feb-16 Mar-16 Apr-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16

Foodstuff 10.57 4.93 (0.58) 0.69 (0.94) 7.55 9.09 8.92
Prepared Food 8.11 6.42 0.63 0.36 0.35 6.46 6.20 6.04
Housing 7.36 3.34 (0.45) (0.07) (0.13) 2.17 1.81 1.45
Clothing 3.08 3.43 0.64 0.55 0.22 2.96 3.61 3.59
Medical Care 5.71 5.32 0.26 0.30 0.31 4.87 4.51 4.44
Education 4.44 3.97 0.06 0.03 0.03 3.77 3.70 3.67
Transportation 12.14 (1.53) (0.15) (0.22) (1.60) 2.89 1.88 (1.52)

Headline Inflation 8.36 3.35 (0.09) 0.19 (0.45) 4.42 4.45 3.60

Core 4.93 3.95 0.31 0.21 0.15 3.59 3.50 3.41
Administered Price 17.57 0.39 (0.76) (0.35) (1.70) 3.98 2.76 (0.84)
Volati le Food 10.88 4.84 (0.68) 0.75 (1.04) 7.87 9.59 9.44

MoM (%) YoY (%)
CPI Components

End of Period (%)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan demikian kenaikan suku bunga akan menyebabkan perlambatan pertumbuhan 
ekonomi akibat penurunan konsumsi dan melambatnya kegiatan investasi. Sebaliknya 
penurunan suku bunga akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti 
terlihat pada chart berikut.Sementara itu tingkat suku bunga sangat dipengaruhi oleh 
ekspektasi inflasi. Pada saat ekspektasi inflasi naik, otoritas moneter akan menaikkan bunga 
(dan sebaliknya) untuk mengendalikan inflasi tersebut. 
 
Dengan prospek inflasi yang terkendali dan semakin menurun dewasa ini, nilai tukar rupiah 
yang relatif stabil serta neraca pembayaran yang terjaga, maka tren suku bunga ke depan juga 
akan  semakin menurun. Ditambah dengan kebijakan BI yang merubah suku bunga acuan nya 
dari BI rate ke 7-Day repo rate akan semakin mempercepat penurunan suku bunga simpanan 
maupun pinjaman di indonesia. Hal ini tentu akan memberikan dampak positif terhadap 
pertumbuhan ekonomi ke depan. 
 
Namun, dampak penurunan suku bunga tersebut tidak serta-merta terlihat pada pertumbuhan 
ekonomi, melainkan akan terlihat beberapa bulan atau triwulan kemudian. Analisis dengan 
menggunakan peralatan impulse-response function menunjukkan bahwa dampak perubahan 
suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi akan mulai terlihat pada triwulan ke-2, dan 
semakin signifikan dampaknya pada triwulan ke-3 serta mencapai puncaknya pada triwulan ke-
4. Transmisi kebijakan moneter ke sektor ril tentu bisa lebih lama bila penurunan suku bunga 
tidak dibarengi dengan perbaikan pertumbuhan jumlah uang beredar. 

 
PERKEMBANGAN DAN PROSPEK NILAI TUKAR RUPIAH 

Pelemahan nilai tukar rupiah tahun lalu terutama disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: 
 Ketidakpastian rencana kenaikan suku bunga the Fed 
 Sentimen negatif terhadap CAD yang melampaui angka psikologis -3.0% dari PDB. 
 Kebijakan “nilai tukar lemah” untuk mengurangi impor dan sekaligus mendorong 

ekspor. 
 Perlambatan pertumbuhan ekonomi, yang menyebabkan banyak pelaku pasar asing 

meninggalkan pasar modal kita. 
 

Saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika relatif stabil dan cenderung semakin 
menguat dan berada di sekitar Rp 13.200-an per USD, yang berarti menguat sekitar 6.0% 
dibandingkan dengan penutupan akhir tahun 2015. Penguatan nilai tukar rupiah pada bulan 
April 2016 ditopang oleh membaiknya fundamental ekonomi dalam negeri seperti laju inflasi 
yang terjaga, surplus neraca perdagangan selama triwulan pertama 2016, pemangkasan suku 
bunga BI rate yang memunculkan ekspektasi peningkatan pertumbuhan  ekonomi kedepan, 
dan lain-lain. Disamping itu faktor eksternal berupa pemulihan ekonomi AS dan negara-negara 
besar lainnya yang cenderung melambat, memunculkan spekulasi bahwa the Fed tidak akan 
menaikkan suku bunga secara agresif dalam jangka pendek ini, sehingga dolar Amerika 
cenderung melemah terhadap mata uang dunia. 
 
Kedepan nilai tukar rupiah diproyeksikan akan relatif stabil dengan kecenderungan menguat, 
yang dapat bersumber dari faktor domestik dan global. Dari sisi domestik perbaikan 
fundamental ekonomi seperti laju inflasi yang terkendali, ekspektasi peningkatan pertumbuhan 
ekonomi serta neraca pembayaran yang terjaga akan menjadi faktor yang memberikan 
sentimen positif kepada nilai tukar rupiah. Dari sisi global, perlambatan pemulihan ekonomi di 
beberapa negara besar dunia seperti Amerika Serikat, Euro, Jepang, China dan lain-lain akan 
menjadi faktor pemicu kebijakan moneter yang tetap longgar disana berupa suku bunga yang 
sangat rendah serta quantitative easing. Kebijakan moneter yang longgar ini akan 
menyebabkan peluang penguatan dolar Amerika akan semakin kecil, bahkan akan cenderung 
melemah terhadap mata uang dunia, termasuk terhadap rupiah. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Namun perlu diwaspadai, isu Brexit dan Grexit berpotensi kembali memunculkan volatilitas 
nilai tukar karena fenomena safe haven. Disamping itu perbaikan indikator makroekonomi AS 
juga berpotensi memunculkan spekulasi bahwa the Fed akan menaikkan kembali suku bunga 
acuannya, yang pada gilirannya akan mendorong penguatan dolar Amerika terhadap mata 
uang dunia. 
 
PERKEMBANGAN DAN PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI 

Pada triwulan pertama 2016 perekonomian Indonesia secara triwulanan kontraksi -0.34% QoQ, 
setelah pada triwulan sebelumnya juga kontraksi -1.83% QoQ. Secara musiman pertumbuhan 
pada triwulan pertama memang selalu relatif lemah, karena banyak pelaku ekonomi yang pada 
tiwulan pertama baru pada tahap perencanaan. 
 
Pada umumnya di triwulan pertama perekonomian kita secara triwulanan tumbuh positif, 
sehingga dengan pertumbuhan triwulanan yang negatif tersebut, maka pertumbuhan tahunan 
kita pada triwulan pertama tahun ini menurun menjadi 4.92% dari 5.04% pada triwulan 
sebelumnya. Angka pertumbuhan ini sedikit dibawah ekspektasi pasar yang memperkirakan 
ekonomi kita tumbuh 5.07% pada Q1 2016. 
 
Dilihat menurut lapangan usaha, tiga sektor penyumbang terbesar perekonomian kita adalah 
industri pengolahan (21.4%), pertanian (14.0%) serta perdagangan (13.8%). Struktur ini relatif 
stabil, kecuali sektor pertanian yang share-nya bisa turun ke sekitar 12% pada Q4 karena faktor 
musim. Sementara itu dilihat menurut pengeluaran, penyumbang terbesar adalah konsumsi 
rumah tangga dengan porsi sekitar 56.9%, investasi 33.2% dan ekspor serta impor masing-
masing sekitar 18.8%. Dilihat dari tren-nya peranan investasi cenderung makin meningkat 
(dampak perbaikan iklim investasi), sedangkan peranan ekspor-impor cenderung menurun 
sejalan dengan menurunnya nilai perdagangan internasional karena penurunan harga 
komoditas. Kedepan, perekonomian kita diperkirakan akan tumbuh lebih baik dengan 
pertimbangan: 

 Belanja pemerintah lebih optimal, dimana tender-tender proyek sudah dimulai sejak 
akhir tahun 2015 dan hambatan-hambatan yang ada dalam APBN 2015 (seperti 
perubahan nomenklatur) tidak lagi menjadi isu tahun ini. 

 IKK membaik dan inflasi terjaga, menjadi indikasi terhadap perbaikan daya beli 
masyarakat. Ditambah dengan prospek bunga yang menurun akan mendorong 
peningkatan konsumsi kedepan. 

 Indeks sentimen pebisnis mulai membaik, ditambah dengan prospek penurunan suku 
bunga dan peningkatan konsumsi masyarakat akan mampu mendorong peningkatan 
produksi dan ekspansi usaha (investasi). 

 Sementara itu kontribusi ekspor tampaknya masih sulit diharapkan, mengingat 
kenaikan harga komoditas utama ekspor kita yang masih relatif rendah. 

Dengan demikian, motor pertumbuhan ekonomi kita tahun ini akan bertumpu pada belanja 
pemerintah, konsumsi rumah tangga dan investasi. Dengan latar belakang seperti itu, maka 
proyeksi pertumbuhan ekonomi kita untuk tahun 2016 ini masih tetap 5.35%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Pertumbuhan Share Produk Domestik Bruto, % 

 
 

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. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Agriculture, Forestry and Fisheries 4.0 6.9 3.3 1.6 1.8 13.6
Mining & Quarrying (1.3) (5.2) (5.7) (7.9) (0.7) 6.8
Manufacturing Industry 4.0 4.1 4.5 4.4 4.6 20.8
Electricity & Gas  Supply 1.7 0.8 0.6 1.8 7.5 1.1
Water Supply, Sewerage, Waste & Recycl ing Mgt 5.4 7.8 8.7 6.8 4.8 0.1
Construction 6.0 5.4 6.8 8.2 7.9 10.9
Wholesales and Retai l  Trade, Repairs 4.1 1.7 1.4 2.8 4.0 13.4
Transportation & Storage 5.8 5.9 7.3 7.7 7.7 5.1
Accommodation & Food Beverages Activity 3.4 3.8 4.5 5.8 5.6 3.0
Information & Communication 10.1 9.7 10.7 9.7 8.3 3.6
Financial & Insurance Activity 8.6 2.6 10.4 12.5 9.1 4.2
Real  Estate 5.3 5.0 4.8 4.3 4.9 2.9
Business Services 7.4 7.6 7.6 8.1 8.1 1.7
Public Adm, Defense & Compulsory Social  Security 4.7 6.3 1.3 6.7 4.9 3.8
Education Services 5.0 11.7 8.1 5.3 5.3 3.2
Human Health & Social  Work Activity 7.1 7.5 6.3 7.4 8.5 1.1
Other Services 8.0 8.1 8.1 8.2 7.9 1.7
Gross Domestic Product 4.73 4.66 4.74 5.04 4.92 100.00

Consumption 4.5 4.4 5.3 5.4 4.8 64.8
Priv't Consumption 5.0 5.0 5.0 4.9 4.9 56.9
Gov't Consumption 2.9 2.6 7.1 7.3 2.9 6.8

Gross  fixed capital  formation 4.6 3.9 4.8 6.9 5.6 33.2
Export of goods and sevices (0.6) (0.0) (0.6) (6.4) (3.9) 18.8
Import of goods and sevices (2.2) (7.0) (5.9) (8.1) (4.2) 18.8

2015
Share (%)GDP Growth (%)

2016


