MARKET FOCUS

19 SEPTEMBER 2019
The Fed pada 19 September kembali menurunkan suku bunga acuan
sebesar 25 bps ke area 1,75%-2% untuk mendorong stabilitas harga dan
menjaga stabilitas ketenagakerjaan. Senada, di dalam negeri Bank
Indonesia juga menurunkan suku bunga 7DRRR sebesar 25bps ke 5,25%
sebagai antisipasi perlambatan ekonomi global.
Untuk mendorong stabilitas harga dan menjaga stabilitas
ketenagakerjaaan, Bank Sentral AS, the Fed, memutuskan untuk kembali
menurunkan suku bunga acuan sebesar 25bps sebagai antisipasi akan
prospek ekonomi global yang kurang baik. The Fed juga memberi sinyal
sehubungan kemungkinan penurunan suku bunga di masa depan akan
tergantung pada data-data ekonomi yang ada.

Di tahun ini para ekonom memperkirakan the Fed memangkas suku bunga
acuan setidaknya sekali lagi. Data Bloomberg menunjukkan ada 43%
kemungkinan the Fed memotong suku bunga di akhir Oktober 2019 dan
65% kemungkinan penurunan suku bunga di bulan Desember 2019.
Figur 2: Data Bloomberg menunjukkan 43% kemungkinan pemotongan
suku bunga acuan the Fed di bulan Oktober 2019

Pemangkasan suku bunga terjadi di tengah masih kuatnya data
perekonomian Amerika Serikat. Pasar tenaga kerja terlihat masih kuat dan
aktifitas ekonomi masih naik secara moderat. Pertumbuhan jumlah
pekerjaan di beberapa bulan belakangan terlihat konsisten dan tingkat
pengangguran masih terjaga. Tingkat pengangguran AS dari Juni hingga
Agustus berturut-turut tercatat sebesar 3,7%, sedikit lebih rendah dari
rata-rata 12 bulan terakhir di angka 3,75%.
Dari sisi aktivitas ekonomi, Purchasing Manager Index (PMI) sektor
manufaktur dan non-manufaktur terlihat masih mengalami ekspansi. PMI
Manufaktur bulan Agustus berada di angka 50.3, sedangkan PMI
Non-manufaktur sebesar 56.4. PMI adalah indikator ekonomi yang dirilis
tiap bulan untuk memberikan gambaran kinerja industri di negara tertentu
yang terdiri dari jumlah produksi, permintaan baru, ketenagakerjaan,
persediaan barang, dan waktu pengiriman. Angka indeks di atas 50
menunjukkan adanya peningkatan dari indikator ekonomi tersebut.
Daya beli masyarakat AS juga terjaga, terlihat dengan inflasi yang rendah.
Di bulan Agustus terlihat inflasi tahunan (yoy) sebesar 1.7%, lebih rendah
dari bulan Juli di angka 1,8% yoy. Hal itu berarti ruang kenaikan inflasi masih
besar mengingat target inflasi the Fed adalah sebesar 2%.
Figur 1: Pergerakan suku bunga acuan Amerika Serikat 2017-2019
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Dari dalam negeri, untuk ketiga kalinya di tahun ini Bank Indonesia
menurunkan suku bunga acuan sebesar 25bps. Rapat Dewan Gubernur
Bank Indonesia pada 19 September memutuskan untuk kembali
menurunkan bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI 7DRR) ke 5,25%.
Menurut BI hal tersebut sebagai langkah antisipasi perlambatan ekonomi
global yang dapat mempengaruhi momentum pertumbuhan ekonomi
Indonesia. Apalagi, baru-baru ini Kementerian Keuangan juga menurunkan
proyeksi pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2019 dari 5,11% menjadi
5,08%.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia terpapar kondisi perlambatan
perekonomian global. Hal ini tercermin dari kembali turunnya ekspor di
bulan Agustus sebesar -9,99% yoy menjadi USD14,3 miliar, meskipun
neraca perdagangan mencatat surplus sebesar USD85,1 juta. Senada, dari
Januari hingga Agustus 2019 ekspor Indonesia turun -8,28% secara yoy,
sedangkan impor juga melemah -9,89% yoy dibandingkan periode yang
sama di tahun 2018.
Inflasi Indonesia di Agustus 2019 terlihat terkendali. Indeks Harga
Konsumen (IHK) pada Agustus 2019 tercatat naik 3,49% secara yoy dan
lebih tinggi dari bulan Juli yang sebesar 3,32% yoy. Kenaikan harga
komoditas, pendidikan, dan kesehatan menjadi faktor kenaikan inflasi di
Agustus. Besaran inflasi ini masih terkendali sebab masih sesuai target
kisaran inflasi 2019 pemerintah di angka 3,5%.
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