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Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, kembali 
menaikkan tingkat suku bunga acuan AS sebanyak +25bps 
menjadi 2,5%. Ini merupakan kenaikan yang keempat di tahun 
2018. Sementara itu, Bank Indonesia (BI), mempertahankan 
tingkat suku bunga acuan di 6,0%. Kedua keputusan Bank 
Sentral ini sejalan dengan ekspektasi investor.

Tidak ada kejutan dari keputusan The Fed untuk menaikkan 
suku bunga acuan AS yang keempat kalinya tahun ini, namun 
disisi lain terbuka kemungkinan jalur kebijakan moneter yang 
lebih akomodatif di 2019. Bank Sentral Amerika Serikat (AS), 
The Fed, mengabaikan peringatan Presiden Donald Trump dan 
kekhawatiran investor akan ekonomi AS dengan menaikkan 
suku bunga acuan untuk kali keempat di tahun ini sebanyak 
+25bps menjadi 2,5%. Keputusan ini bukan merupakan kejutan, 
karena investor sudah mengantisipasi besaran probabilitas 64% 
untuk hal ini. Dan, dari hasil pertemuan ini terdapat beberapa 
sinyal kebijakan moneter yang lebih akomodatif dari The Fed 
untuk tahun 2019.

Gubernur The Fed, Jerome Powell, menyoroti ketidakpastian 
yang meningkat akhir-akhir ini mengenai arah dan besaran 
kenaikan suku bunga acuan AS di tahun 2019. Pertama, 
The Fed mulai mengisyaratkan mereka mungkin akan mulai 
merubah arah kebijakan moneter AS. The Fed memangkas 
perkiraan jumlah kenaikan suku bunga acuan AS di tahun 2019, 
menjadi 2 kali dari sebelumnya 3 kali. 

Kedua, perkiraan median The Fed untuk tingkat suku bunga 
acuan netral AS jangka panjang turun menjadi 2,75% dari 3% 
dalam perkiraan sebelumnya. Proyeksi median untuk tingkat 
suku bunga acuan AS di akhir tahun 2021 berada di 3,1%, turun 
dari 3,4% dalam perkiraan sebelumnya.

Ketiga, The Fed juga menurunkan proyeksi pertumbuhan PDB 
(Produk Domestik Bruto) AS untuk tahun 2019, dari +2,5% 
menjadi +2,3%. Sementara  untuk tahun 2020 dan 2021 tetap 
tidak berubah pada level +2% dan +1,8%.

Figur 1: Probabilitas kenaikan suku bunga acuan AS di tahun 
2019 yang diproyeksikan pasar, per tanggal 20 Desember 2018

Sumber: Bloomberg, AIA Investment Research
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dilakukan kapan pun tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. Para nasabah disarankan untuk meminta nasehat terlebih dahulu dari penasehat keuangannya sebelum 
berkomitmen melakukan investasi pada unit penyertaan kami. Laporan ini disiapkan oleh PT AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Investasi pada 
produk unit link mengandung 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 
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Sementara itu, Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk 
mempertahankan tingkat suku bunga acuan Indonesia (7-Day 
Reverse Repo Rate) di 6,0% dalam Rapat Dewan Gubernur 
BI yang terakhir di tahun ini. Tidak berubahnya tingkat suku 
bunga acuan Indonesia di bulan Desember 2018 ini juga 
sesuai dengan ekspektasi pasar, setelah kenaikan yang sudah 
cukup tinggi sebesar +175 bps di tahun 2018 ini. Keputusan ini 
menandakan bahwa BI memiliki pandangan bahwa kebijakan 
moneter AS akan lebih akomodatif di tahun 2019 dan tingkat 
inflasi Indonesia masih cukup rendah dan terkendali. 

Meski demikian, melebarnya defisit neraca perdagangan 
Indonesia masih menjadi risiko dan tantangan bagi BI maupun 
Pemerintah Indonesia yang perlu dicermati saat ini. Terlebih 
setelah defisit neraca perdagangan bulan November 2018 
sebesar USD 2,05 miliar yang jauh lebih besar dari perkiraan 
dan merupakan defisit neraca perdagangan Indonesia yang 
terbesar sejak bulan Juli 2013.
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Pada 31 Mei 2019, Lembaga pemeringkat internasional ternama, 
Standard and Poor’s (S&P), telah kembali menaikkan Sovereign 
Credit Rating Indonesia ke BBB/outlook stabil dari BBB-/outook 
stabil. Dengan demikian, ada kenaikan peringkat utang kembali. 
Peningkatan ini merupakan sebuah kejutan positif bagi pasar modal 
Indonesia. 

Profil ekonomi Indonesia secara keseluruhan dinilai secara konsisten 
lebih baik dari negara-negara sebanding lainnya. Kebijakan 
Pemerintah Indonesia yang disertai oleh kebijakan fiskal yang moderat 
dinilai telah efektif mempromosikan keuangan publik yang 
berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Ekonomi 
Indonesia secara konsisten tumbuh lebih tinggi dan lebih cepat 
dibandingkan dengan negara-negara lain di tingkat pendapatan yang 
sama (rata-rata Pertumbuhan Domestik Bruto per kapita 10 tahun 
terakhir berada di level +4.1% vs rata-rata +2.2% yang dibukukan oleh 
negara lain dengan tingkat pendapatan yang sama). 

Selain itu, tingkat beban utang Pemerintah Indonesia relatif rendah, 
menyeimbangkan kelemahan Indonesia yang seringkali dihubungkan 
dengan negara berpenghasilan rendah. S&P memproyeksi rasio utang 
Pemerintah Indonesia akan tetap stabil dalam beberapa tahun ke 
depan. Defisit fiskal yang turun di bawah 2% pada 2018, diharapkan 
tetap stabil selama empat tahun mendatang. S&P juga 
memproyeksikan net general government debt tetap berada di bawah 
30% dari PDB.

S&P juga meyakini beban utang luar negeri Indonesia masih sangat 
aman dikarenakan Indonesia masih sangat menarik bagi foreign direct 
investment (FDI). Keyakinan ini juga didukung oleh kuatnya akses 
Indonesia di pasar keuangan internasional, meskipun terjadi gejolak 
dan ketidakpastian pada beberapa tahun terakhir.

Kenaikan rating ini merefleksikan kepercayaan lembaga internasional 
terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat.  
Dengan terpilihnya kembali Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia 
untuk lima tahun kedepan, kebijakan fiskal dan ekonomi Pemerintah 
Indonesia yang dinilai efektif ini dipercaya oleh S&P akan berlanjut dan 
berkesinambungan. Hal ini merefleksikan proyeksi keseimbangan 
fiskal dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil dan konsisten 
dalam beberapa tahun mendatang. Kenaikan rating dari S&P ini 
diharapkan membawa dampak semakin meningkatnya FDI maupun 
arus modal investor saham & obligasi asing yang akan masuk ke 
Indonesia. 

Apakah dampak terhadap nilai tukar Rupiah dan pasar obligasi 
Indonesia? 

Nilai tukar Rupiah menguat sebanyak 155 poin ke Rp 14,255/USD hari 
ini, setelah pengumuman kenaikan rating ini. Masuknya arus modal 
investor asing membantu dalam penguatan nilai tukar Rupiah ini.  Akan 
lebih mendongkrak penguatan Rupiah apabila FDI ke Indonesia akan 
mulai meningkat. 

Sementara itu, tingkat imbal hasil obligasi Pemerintah Indonesia tenor 
10 tahun juga menurun tipis 9bps menembus level 7.96% hari ini. 
Dalam jangka pendek, hal ini akan memberikan sentiment positif 
mengingat tingkat imbal hasil obligasi Pemerintah Indonesia menjadi 
relatif lebih menarik dibandingkan peers di Asia. Bahkan bila 
dibandingkan dengan India, yang memiliki rating lebih rendah 
daripada Indonesia yaitu BBB-, tingkat imbal hasil obligasi 10 tahun 
Pemerintahnya telah berada di level 7%. 

Kenaikan rating ini juga diharapkan akan memperbesar alokasi 
investasi para investor asing di dunia ke pasar obligasi Indonesia, 
sehingga berpotensi menekan tingkat imbal hasil di pasar obligasi 
Indonesia lebih lanjut ke depannya.

Dalam jangka panjang, kenaikan rating ini akan dapat menurutkan 
biaya pendanaan korporasi-korporasi Indonesia, terutama pada saat 
penerbitan surat utang.  

Bagaimana dengan potensi dampak bagi IHSG?

Pelaku pasar saham terlihat menyambut baik peningkatan rating ini. 
Setelah pengumuman kenaikan rating yang di luar ekspektasi pelaku 
pasar saham ini, arus modal investor asing yang masuk ke IHSG 
melonjak ke Rp 1.43 triliun dan IHSG naik +1.73% menembus level 
6209 pada hari ini.  Dengan ini, IHSG telah bangkit dari titik terendah 
terakhirnya, yaitu 5827 di pertengahan bulan Mei 2019, sebanyak 
+6.6%, menjadikan kinerja tahun berjalan naik tipis sebanyak +0.2% 
YTD.

Bagi kami, kenaikan rating ini merupakan bonus katalis tambahan 
untuk IHSG, selain didukung oleh prospek pertumbuhan ekonomi 
Indonesia yang relatif kuat dan stabil (+5-5.2%), pertumbuhan laba 
perusahaan yang tinggi (+9-10%), serta valuasi yang menarik. Secara 
historikal, setelah S&P menaikkan rating Indonesia terakhir kali yaitu di 
tahun 2017, IHSG mencatat kinerja positif.  
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Dari sisi fundamental perusahaan, kenaikan rating ini diharapkan bisa 
menurunkan biaya modal dan  akhirnya dapat menyokong 
pertumbuhan laba lebih tinggi lagi.

Figur 1: Kinerja IHSG setelah kenaikan rating Indonesia terakhir oleh 
S&P di tahun 2017 positif

Figur 2: IHSG selalu berkorelasi terbalik dengan imbal hasil obligasi 
pemerintah 10 tahun, sehingga penurunan imbal hasil akan positif 
untuk IHSG
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