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Penurunan produksi minyak nasional yang berujung 
kepada melebarnya defisit neraca perdagangan 
minyak & tingginya tekanan pada nilai tukar Rupiah.

Apakah yang menyebabkan kenaikan tajam pada harga 
minyak dunia ini?

Harga minyak dunia yang terus naik.

Produksi minyak dalam negeri telah mengalami tren 
penurunan yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, Indonesia 
bergantung kepada impor minyak guna memenuhi 
konsumsi minyak domestik yang senantiasa tumbuh 
seiring pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, Indonesia 
kerap mengalami defisit neraca perdagangan minyak 
(jumlah impor lebih besar daripada ekspor). Besarnya nilai 
defisit ini bergantung kepada fluktuasi harga minyak dunia. 
Pertamina membutuhkan banyak penggunaan mata uang 
USD guna memenuhi kebutuhan impor minyak  tersebut.

Bila harga minyak dunia meningkat, nilai impor minyak dan 
permintaan mata uang USD oleh Pertamina akan semakin 
besar, sehingga menekan nilai tukar Rupiah. Hal ini sudah 
terlihat selama tahun berjalan 2018, dimana nilai impor 
minyak melambung tinggi, sehingga defisit neraca 
perdagangan minyak melebar.

Sumber: Bloomberg, US Department of Energy

Sumber: Bloomberg

Menurut pandangan kami, kenaikan harga minyak dunia ini 
sebagian besar didukung oleh faktor fundamental. Saat ini 
konsumsi minyak di dunia meningkat disaat pasokan minyak 
berkurang, yang dipicu oleh:

Harga minyak dunia (Brent Crude Oil) telah bergerak naik 
sejak tahun 2016 dan saat ini telah menembus level di atas 
USD80/barel. Ini merupakan peningkatan sebanyak 
+21.1% selama tahun berjalan 2018 atau +40% dalam 
periode 1 tahun. Harga rata-rata ICP (Indonesia Crude 
Price) pun meningkat tajam sebesar +23% selama tahun 
berjalan 2018 atau +43% dalam periode 1 tahun ke 
USD75/barel.

Pemerintah Indonesia melalui Pertamina telah menaikkan harga BBM non-subsidi sebesar kisaran antara 9.3-25% 
pada 10 Oktober 2018, setelah tidak ada penyesuaian harga sejak bulan Juli 2018. Pemerintah juga sempat 
mempertimbangkan kenaikan harga BBM subsidi, sebelum akhirnya memutuskan untuk menundanya. Faktor 
apa saja kah yang melatarbelakangi hal ini?
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Disclaimer: 

Sumber: Bloomberg, Energy Intelligence

Sumber: Bloomberg, BP

1. Penurunan produksi minyak negara-negara OPEC 
(Organization of the Petroleum Exporting Countries). 
Meskipun sudah naik 3.2% dari tingkat produksi terendahnya di 
bulan Mei 2018, total produksi minyak bulanan negara-negara 
OPEC saat ini masih tergolong rendah secara historikal. 
Produksi rata-rata bulanan negara-negara OPEC ini telah turun 
sebanyak -0.8% rata-rata selama 2 tahun terakhir.

2. Sementara itu, pertumbuhan konsumsi minyak dunia tidak 
pernah negatif dari tahun ke tahun, tumbuh sebesar +1.5% 
rata-rata dalam 2 tahun terakhir.

3. Cadangan minyak (2P proven reserves) dunia menurun 
sebesar -0.1% rata-rata dalam tiga tahun terakhir. Hal ini 
disebabkan oleh rendahnya minat investasi di sektor minyak 
dan gas sejak tahun 2011.

Dokumen ini hanya digunakan sebagai sumber informasi dan tidak diperbolehkan untuk diterbitkan, diedarkan, dicetak ulang, atau didistribusikan baik sebagaian ataupun 
secara keseluruhan kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari PT. AIA Financial. Isi dari dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran 
atau permintaan untuk pembayaran, pembelian, atau penjualan dari setiap jenis Efek yang disebutkan di dalam dokumen ini. Meskipun kami telah melakukan segala tindakan 
yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa informasi yang ada dalam dokumen ini adala tidak keliru ataupun tidak salah pada saat penerbitannya, kami tidak bisa menjamin 
keakuratan dan kelengkapan informasi dalam dokumen ini. Perubahan terhadap setiap pendapat dan perkiraan yang terdapat dalam dokumen ini dapat dilakukan kapanpun 
tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. Para nasabah disarankan untuk meminta nasehat terlebih dahulu dari penasehat keuangannya sebelum berkomitmen melaku-
kan investasi pada unit penyertaan kami. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Investasi pada produk unit link mengand-
ung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, 
risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat 
bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
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