
 
 

Overview 

 BI Rate dipertahankan dilevel 7,75% seiring dengan terkendalinya inflasi pada 

rentang target 4,5%±1% pasca penyesuaian harga BBM bersubsidi 18 

November lalu. 

 Faktor perlambatan di kekuatan ekonomi global terutama Uni Eropa, Jepang 

dan China serta potensi sudden reversal akibat kenaikan Fed Fund Rate menjadi 

salah satu pertimbangan. 

 Indikator-indikator makro secara umum sesuai proyeksi. Pertumbuhan ekonomi 

Indonesia pada triwulan IV-2014 diperkirakan masih melambat dan berada 

pada kisaran target 5,1-5,5%. 

Implikasi Terhadap Industri 

 Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga ditopang oleh ketahanan sistem 

perbankan dan relatif terjaganya kinerja pasar keuangan. Kondisi likuiditas 

perbankan relatif terjaga dan membaik seiring dengan operasi keuangan 

pemerintah yang lebih ekspansif. 

 Kredit masih akan melambat hingga akhir tahun ini karena korporasi masih 

bersikap wait and see terhadap prospek pertumbuhan ekonomi. 

 

 

 

BI Rate Tidak Berubah, Target Moneter Tetap Terkendali 

 BI Rate dipertahankan pada level 7,75% dengan suku bunga Lending Facility dan 

suku bunga Deposit Facility masing-masing tetap pada level 8,00% dan 5,75%. 

Tingkat suku bunga tersebut masih konsisten untuk memastikan tekanan inflasi 

jangka pendek pasca kebijakan realokasi subsidi BBM yang ditempuh 

Pemerintah akan tetap terkendali dan temporer sehingga akan kembali menuju 

ke sasaran 4±1% pada 2015. 

 Kondisi perekonomian advanced countries terutama Uni Eropa dan Jepang yang 

memburuk menuju resesi teknikal serta perlambatan ekonomi China telah 

menekan harga komoditas dan mempengaruhi neraca pedagangan. 

 Konsumsi domestik diperkirakan sedikit melambat pada triwulan IV-2014, 

terutama didorong oleh masih melambatnya konsumsi pemerintah sejalan 

dengan program penghematan dan melambatnya konsumsi rumah tangga 

sebagai dampak dari kenaikan inflasi. Konsumsi akan kembali meningkat lebih 

tinggi pada triwulan I-2015 didorong oleh kenaikan konsumsi Pemerintah 

seiring dengan membesarnya ruang fiskal. 

DATA UPDATE

Description Unit Latest Previous Variance Reference Frequency

BI Rate Percent 7.75           7.75           0.00 Dec-14 Monthly

Lending Facility Rate Percent 8.00           8.00           0.00 Dec-14 Monthly

Deposit Facility Rate Percent 8.00           8.00           0.00 Dec-14 Monthly
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 Neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus US$0,02 miliar pada Oktober 

2014 setelah pada bulan sebelumnya mengalami defisit sebesar US$0,26. 

Kinerja positif tersebut didukung oleh surplus neraca perdagangan nonmigas 

yang meningkat seiring kenaikan ekspor manufaktur, seperti ekspor produk 

otomotif. 

 Nilai tukar rupiah secara point-to-point menguat sebesar 2,73% (mtm) menjadi 

Rp11.273 per dolar AS, namun secara rata-rata melemah 0,14% (mtm) menjadi 

Rp11.343 per dolar AS. Perkembangan ini dipengaruhi kondisi pasar keuangan 

global pada Oktober 2013 yang cukup baik serta penurunan ekspektasi inflasi 

domestik, yang pada gilirannya mendorong masuknya aliran modal asing ke 

instrumen pasar keuangan domestik, khususnya SBI dan SUN. Secara 

akumulatif hingga November 2014, aliran masuk portofolio asing ke pasar 

keuangan Indonesia telah mencapai 17,75 miliar dolar AS. 


