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Pidato dari Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat, 
Jerome Powell, dan detil dari notulen rapat FOMC (Federal 
Open Market Committee) di tanggal 28-29 November 
2018 dianggap positif oleh pelaku pasar. Ekspektasi 
pasar akan kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat di 
tahun 2019 mulai berkurang dari sebelumnya 3-4x menjadi 
2-3x. Ini bisa berdampak positif pada prospek pasar modal 
Indonesia dan nilai tukar Rupiah di tahun 2019. 

Jerome Powell menyampaikan pidato yang lebih positif, 
bahwa tingkat suku bunga acuan Amerika Serikat sudah 
relatif mendekati tingkat yang netral. Powell mengatakan 
bahwa tingkat suku bunga acuan Amerika Serikat saat 
ini berada di bawah posisi netralnya. Komentar ini lebih 
lunak dibanding komentar sebelumnya yang menyatakan 
bahwa tingkat suku bunga acuan Amerika Serikat masih 
sangat jauh di bawah posisi netral.

Dampak pelambatan ekonomi dari kenaikan suku bunga 
acuan Amerika Serikat sejak 2015 belum terlihat saat ini, 
namun tetap dapat terjadi.  Powell mengatakan bahwa 
ekonomi Amerika Serikat tetap kuat. Hal ini memberi sinyal 
bahwa Bank Sentral Amerika Serikat tetap akan menaikkan 
tingkat suku bunga acuan pada bulan Desember 2018 
sekitar +25bps. Namun Powell mengingatkan investor 
bahwa masih ada ketidakpastian akan prospek ekonomi 
Amerika Serikat yang dapat melambat akibat kenaikan 
suku bunga acuan Amerika Serikat secara bertahap 
sejak akhir tahun 2015. Beliau mengatakan bahwa ada 

kemungkinan terjadi dampak terhadap ekonomi Amerika 
Serikat di masa depan, yang belum terlihat saat ini.

Potensi risiko dari besarnya utang perusahaan-
perusahaan Amerika Serikat. Powell juga menyampaikan 
kekhawatirannya atas tingginya tingkat hutang 
perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, walaupun beliau 
menganggap ini bukan suatu risiko sistemik bagi Amerika 
Serikat. Menurut beliau, perusahaan-perusahaan ini dapat 
mengalami kesulitan pembayaran jika ekonomi Amerika Serikat 
melemah dan suku bunga acuan terus meningkat.

Apakah ini adalah sinyal akan ada kemungkinan jeda 
pada kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat di 
tahun depan? Dari intisari pidato Jerome Powell di atas, 
mulai muncul ekspektasi pasar yang baru bahwa terbuka 
kemungkinan Bank Sentral Amerika Serikat untuk mengerem 
kenaikan suku bunga acuan di tahun 2019 dari sebelumnya 
+75-100bps menjadi +50-75bps di tahun 2019. 

Hal ini berpotensi untuk memberikan dampak positif bagi 
pasar modal Indonesia, melalui penguatan kurs mata 
uang negara-negara berkembang, termasuk di dalamnya 
Rupiah. Arus dana asing pun dapat mulai kembali ke 
pasar modal negara berkembang seperti Indonesia, untuk 
mencari imbal hasil dan potensi kenaikan harga yang 
lebih tinggi. Sehingga pada akhirnya, suku bunga acuan di 
Indonesia juga berpotensi untuk mulai diturunkan oleh Bank 
Indonesia, demi memicu pertumbuhan ekonomi, didukung 
oleh ekspektasi tingkat inflasi yang rendah & terjaga.
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