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Paruh pertama 2017 sudah kita lalui. Pasar finansial
Indonesia berhasil membukukan hasil yang cukup
gemilang. Pasar saham menguat 10.06%, pasar obligasi
meroket 9.83%, nilai tukar Rupiah stabil di kisaran 13,300
per Dolar Amerika Serikat. Salah satu catatan penting
yang menandai perjalanan tahun 2017 adalah kenaikan
peringkat investasi yang diberikan oleh lembaga
pemeringkat S&P. Untuk pertama kalinya sejak krisis
finansial Asia 20 tahun silam, Indonesia kembali
dikukuhkan sebagai negara Layak Investasi oleh 3 lembaga
pemeringkat terpandang dunia sekaligus yaitu S&P, Fitch,
dan Moody’s.
Sejak tahun 2015 lalu, kami berulang kali menyatakan
bahwa Indonesia sedang memasuki
fase pemulihan
ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi sampai setidaknya 4
– 5 tahun ke depan masih akan berada dalam tren
peningkatan gradual.
Pemulihan stabilitas makro
ekonomi sudah terlaksana dan terus dijaga.
Dan
selanjutnya adalah era menstimulasi pertumbuhan
ekonomi melalui penyeimbangan kembali elemen siklikal
dan struktural. Indonesia harus mulai untuk tidak terlalu
menggantungkan diri pada komoditas (elemen siklikal),
melainkan memperkuat elemen struktural melalui
penyeimbangan sumber pertumbuhan yang lebih sehat
antara sektor komoditas dan non komoditas. Data-data
sudah memperlihatkan keseimbangan yang lebih baik,
dimana ketergantungan terhadap sektor komoditas telah
berkurang. Selain itu, pengalihan subsidi untuk belanja
infrastruktur harus tetap dijalankan dengan kedisiplinan
tinggi. Reformasi fiskal lebih lanjut juga masih sangat
dibutuhkan untuk mendorong dan memperkuat
pendapatan negara. Jika hal-hal ini diimplementasikan,
perekonomian Indonesia akan tumbuh sehat, konsisten,
dengan fondasi yang kuat.
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah.
lahir & batin.

Mohon maaf

“… pertumbuhan ekonomi
sampai 4 -5 tahun ke depan
masih akan berada dalam tren
peningkatan gradual.”
Katarina Setiawan
Chief Economist & Investment Strategist
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Indikator Makroekonomi Kuartal 2-2017
Pertumbuhan PDB Tertopang Ekspor
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PDB kuartal pertama 2017 tumbuh 5.01% (YoY), lebih tinggi
dibandingkan periode yang sama tahun 2016 sebesar 4.92%, dan
merupakan pertumbuhan PDB kuartal pertama yang tertinggi sejak
tahun 2014 lalu.
Pertumbuhan PDB sepanjang kuartal pertama ini ditopang oleh
membaiknya kinerja ekspor, stabilitas harga komoditas dunia, dan
perbaikan kondisi global.
Ke depannya – selain ekspor – pertumbuhan PDB juga akan ditopang
oleh mulai meningkatnya belanja pemerintah, keberhasilan
pengendalian inflasi, dan perbaikan iklim ketenagakerjaan. Stabilitas
nilai tukar Rupiah juga akan mendorong investasi dalam negeri. Kami
memperkirakan PDB 2017 akan tumbuh di kisaran 5.0% - 5.3%.
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Secara umum kami memperkirakan inflasi keseluruhan 2017 tetap
terkendali di kisaran 4% ± 1% dimana kenaikan berkala harga
listrik terkompensasi dengan baik oleh pengendalian harga
pangan.
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Sampai akhir paruh pertama 2017, inflasi masih tetap terkendali
sebesar 2.38% dan secara tahunan sebesar 4.37%. Memang
sempat terjadi lonjakan di bulan Juni sebesar 0.69%, namun hal
ini terjadi karena faktor musiman Hari Raya Idul Fitri & tahun
ajaran baru. Walaupun demikian inflasi Hari Raya Idul Fitri tahun
2017 ini adalah yang terendah dalam 3 tahun terakhir, ini tidak
terlepas dari keberhasilan pemerintah mengendalikan harga
pangan.

Harga dan Volume Menopang Neraca Perdagangan
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Sinkronisasi perbaikan ekonomi global baik di negara-negara maju
maupun negara-negara berkembang tercermin dari postur neraca
perdagangan Indonesia. Setelah membukukan surplus yang impresif
sepanjang kuartal pertama 2017 (meningkat 139% YoY), di bulan
April dan Mei pun Indonesia masih tetap melanjutkan surplus,
masing-masing sebesar USD 1.24 Miliar dan USD 474 Juta. Cukup
melegakan melihat bahwa surplus terjadi bukan hanya akibat
kenaikan harga, tapi juga kenaikan volume, baik pada ekspor
maupun impor.
Kami percaya volume ekspor tahun ini akan lebih tinggi dibandingkan
tahun 2016 karena pemulihan ekonomi dari mitra-mitra perdagangan
utama Indonesia. Kita telah melihat pertumbuhan ekspor ke Amerika
Serikat & Eropa sejak September 2016 lalu, dan ekspor ke Cina pun
menunjukkan pemulihan.
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Cadangan devisa terus menguat, tercatat sebesar USD 124.95 Miliar
di bulan Mei, level tertinggi sejak Agustus 2011.
Defisit neraca berjalan juga telah membaik. Pada kuartal pertama
tercatat sebesar USD 2.4 Miliar atau setara dengan 0.99% dari PDB,
jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata pada lima tahun terakhir
sebesar 2.1% dari PDB.

Sepanjang tahun berjalan, Rupiah bergerak cenderung mendatar di
kisaran 13.300 per USD. Kami masih memproyeksi pergerakan
USD/IDR dapat berada di kisaran 13.200 – 13.700. sebagai respon
kebijakan normalisasi suku bunga Amerika Serikat
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