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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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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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Ketegangan Di Eropa Meningkat Ketika Presiden 
Rusia Vladimir Putin Pada 25 Februari 
Mengumumkan Dimulainya Operasi Militer Di 
Ukraina. 

Ketegangan Di Eropa Meningkat Ketika Presiden 
Rusia Vladimir Putin Pada 25 Februari 
Mengumumkan Dimulainya Operasi Militer Di 
Ukraina. Rusia melancarkan serangan militer 
besar-besaran dengan ledakan dilaporkan di berbagai 
kota-kota besar di penjuru Ukraina, menghantam 
markas militer, lapangan udara dan instalasi militer 
lainnya. Sementara itu negara-negara tetangga Ukraina 
bersiap menghadapi gelombang pengungsi dari negara 
itu.

Tindakan yang sangat agresif pasti akan menimbulkan 
reaksi spontan dan berdampak pada pasar keuangan. 
Amerika Serikat dan beberapa negara sekutunya telah 
memberikan berbagai sanksi ekonomi kepada Rusia, 
dan masih menimbang untuk menambahnya. 
Sementara pasar keuangan global juga terguncang, 
setelah mengalami keresahan tentang situasi di Ukraina 
untuk beberapa waktu yang kala itu masih belum jelas 
bagaimana situasi akan berkembang. 

Berkaca dari kejadian geopolitik signifikan lainnya, 
dampak konflik terhadap pasar keuangan global dan 
domestik terlihat terbatas. Misalnya pada serangan 
drone ke fasilitas minyak Aramco di Saudi Arabia pada 
2019 lalu, IHSG dalam satu hari bergerak -1,8%, 
sementara indeks S&P 500 Amerika Serikat tercatat 
-0,3%. IHSG kemudian perlu 24 hari untuk mencapai 
titik terendah, sebelum pulih dalam 41 hari. Dengan 
demikian gejolak pasar keuangan yang terjadi dalam 
jangka pendek dapat dilihat sebagai peluang untuk 
masuk.

Gambar 1: Dampak Konflik Geopolitis Terhadap 
Kinerja Pasar Saham

Meskipun demikian, situasi konflik kali ini jika terjadi 
berkepanjangan dapat berdampak pada harga 
komoditas terutama bahan energi, karena 
ketidakpastian akan menyelimuti rantai pasokan. Hal ini 
mengingat Rusia merupakan salah satu negara 
produsen minyak dan gas terbesar dunia. Sementara 
Ukraina juga merupakan eksportir utama komoditas 
jagung dan gandum. 

Ti�k terendah Pemulihan Ti�k terendah Pemulihan
Serangan Drone Saudi Aramco 14-Sep-19 -0.3% -4.0% 19 41 -1.8% -5.3% 24 41
Krisis Nuklir Korea Utara 28-Jul-17 -0.1% -1.5% 14 36 0.2% -1.2% 5 6
Pemboman Siria 07-Apr-17 -0.1% -1.2% 7 18 -0.5% -1.8% 11 19
Invasi AS ke Irak 20-Mar-03 0.2% n/a n/a n/a 2.4% naik n/a n/a
Serangan Teroris AS 11-Sep-01 -4.9% -11.6% 11 31 -3.5% -17.6% 28 136
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Sumber: Mandiri Sekuritas

Paparan Subdana AIA ke Rusia

Subdana AIA memiliki paparan terbatas ke Rusia. 
Secara khusus, paparan dari subdana dan underlying 
funds AIA ke Rusia adalah sebagai berikut:

USD Advanced Adventurous Fund, USD Advanced 
Balanced Fund, USD Advanced Conservative Funds:
•AIA Global Multi-Factor Equity: Tidak ada paparan ke 
Ukraina dan Rusia 
•AIA Global Quality Growth: Tidak ada paparan ke Ukrai-
na dan Rusia 
•AIA New Multinationals: Tidak ada paparan langsung 
ke Ukraina dan Rusia 
•AIA Diversified Fixed Income: Tidak ada paparan ke 
Ukraina dan Rusia 
•AIA Global Select Equity: Fund ini memiliki paparan 
0,4% ke Rusia, terdiri dari 2 perusahaan di sektor energi

USD Global Growth Opportunity Equity Fund:
•AIA Global Multi-Factor Equity: Tidak ada paparan ke 
Ukraina dan Rusia 
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•AIA Global Quality Growth: Tidak ada paparan ke Ukrai-
na dan Rusia 
•AIA New Multinationals: Tidak ada paparan langsung 
ke Ukraina dan Rusia 
•AIA Global Select Equity: Fund ini memiliki paparan 
0,4% ke Rusia, terdiri dari 2 perusahaan di sektor energi
•CIMB Principal Islamic Asia Pacific Equity: Tidak ada 
paparan ke Rusia
•Mandiri Global Sharia Equity Dollar: Tidak ada paparan 
ke Rusia 
•Schroder Global Syariah Equity: Tidak ada paparan ke 
Rusia 

USD Prime Emerging Market Equity Fund
•Fidelity Emerging Market: Paparan ke Rusia pada 21 
Februari 2022 sebesar 6,88%

USD Prime Global Equity Fund
•BNP Paribas Cakra Syariah: Tidak ada paparan ke 
Ukraina dan Rusia 
•Schroder Asian Equity Yield: Tidak ada paparan 
langsung ke Rusia

USD Prime Greater China Equity Fund
•Schroder Int. Greater China: Tidak ada paparan 
langsung ke Rusia

USD Prime Multi Asset Income Fund
•Fidelity Global Multi Asset Income Fund: Paparan ke 
Rusia pada akhir Januari 2022 sebesar 1,58%.

Pandangan Pasar

Dampak konflik Rusia-Ukrania terhadap Indonesia 
diperkirakan akan terbatas, mengingat kondisi makroe-
konomi domestik yang kuat. Hal ini terlihat dari neraca 
perdagangan yang masih mengalami surplus dalam 21 
bulan berturut-turut, cadangan devisa yang tinggi, 
rendahnya kepemilikan asing di aset keuangan Indone-
sia, dan likuiditas domestik yang memadai. Secara 

khusus dampak dari sisi perdagangan juga diproyeksi-
kan kecil, hal itu karena jumlah perdagangan antara 
Rusia dan Ukraina dengan Indonesia yang di bawah 
satu persen dari total ekspor-impor Indonesia. 

Sumber: Bloomberg

Gambar 2: Presentase Rusia Dan Ukraina 
Terhadap Total Ekspor-Impor Indonesia

Sumber: Mandiri Sekuritas

Namun, dampak tidak langsung diperkirakan akan 
terlihat di inflasi Indonesia jika harga sumber energi 
masih tinggi. Sebagai catatan, harga minyak mentah 
Indonesia di periode 1-24 Februari 2022 sebesar USD 
95,45 per barel, jauh di atas asumsi APBN 2022 di 
angka USD 63 per barel. Diperkirakan setiap kenaikan 
harga minyak dunia sebesar 10% akan mengurangi 
pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar -0,01 poin 
presentase.

Di tahun 2022 ini, diproyeksikan ekonomi global dan 
kinerja perusahaan akan bertumbuh dengan solid, 
didukung normalisasi kebijakan moneter yang akan 
terjadi secara bertahap. Sementara itu potensi kenaikan 
di pasar saham Indonesia masih cenderung lebih tinggi 
dibandingkan dengan risiko penurunannya, didorong 
oleh pemulihan ekonomi domestik, pertumbuhan laba 
emiten yang kuat, dan keadaan fiskal pemerintah yang 
kokoh. Faktor risiko yang masih menjadi perhatian 
adalah kebijakan pengetatan moneter global dan teka-
nan inflasi.


