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Pendahuluan
Optimisme pada kuartal III tahun 2016 tampak meluruh pada kuartal IV 2016. Terdapat
penurunan beberapa indikator makro meski muncul tren positif pada indikator neraca
pembayaran. Faktor internal, seperti kelanjutan Tax Amnesty, kebijakan pembangunan
infrastruktur, dan meningkatnya kinerja ekspor. Sementara itu, tampak juga pengaruh dari
faktor eksternal seperti kelanjutan dan situasi geopolitik “Hard Brexit” antara Inggris dan Eropa,
pemilu Amerika Serikat dan sinyal kenaikan suku bunga The Fed Amerika Serikat. Pengaruh dari
kedua faktor tersebut sedikit banyak mengkonstruksi perekonomian Indonesia pada kwartal
pertama tahun 2017.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di kuartal IV tahun 2016 mengalami kontraksi sebesar 0,1
persen, menjadi 4,94 persen, year on year pada kuartal IV tahun 2015 begitu pula dengan
pertumbuhan quarter to quarter yang turun sebesar 0,07 persen dibandingkan kuartal III.
Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), laju pertumbuhan ekonomi Indonesia
kuartal IV didorong oleh peningkatan investasi sebesar 0,13 persen sejak kuartal I, 2016
meskipun angka ini menurun dibandingkan kuartal IV, 2015, serta peningkatan kegiatan ekspor
dan impor Indonesia.
Tren penurunan defisit transaksi berjalan dikontribusikan dari peningkatan

nilai

perdagangan internasional (ekspor dan impor). Berdasarkan Laporan Neraca Pembayaran
Kuartal IV, 2016 yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI), kenaikan transaksi berjalan pada ekspor
dan impor barang sebesar 55 persen dibandingkan kuartal IV tahun 2015. Terlihat bahwa
pergerakan ekonomi Indonesia ditopang dari nilai ekspor dan impor yang membaik. Peningkatan
perdagangan ekspor dan impor didorong juga karena adanya perbaikan ekonomi Cina dan
Amerika Serikat sehingga mendorong peningkatan harga komoditas ekspor Indonesia.
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Penguatan rupiah tidak bertahan lama karena

Nilai Tukar Rupiah
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Sumber: Bank Indonesia (BI), diolah

Beberapa kebijakan awal yang diputuskan oleh
Trump mengenai perdagangan antar negara, imigrasi, dan
kelonggaran fiscal masih meningkatkan outflow rupiah dari
Indonesia hingga awal Januari 2017. Dari titik tertinggi atau
penguatan rupiah

di bulan Desember 2016, Rupiah

melemah hingga 100 basis poin di awal Januari 2017. Pasca
pelantikan Trump dan pidato perdananya sebagai presiden
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Pada bulan Januari 2017, peningkatan nilai IHSG sebesar 15
persen, dibandingkan dengan nilai perdagangan IHSG tahun
lalu di bulan yang sama, menandai optimisme investor di
pasar modal. Perdagangan saham tetap bergejolak
menyusul para pelaku saham yang melihat kondisi dan
perkembangan rumusan kebijakan serta jajaran menteri di
kabinet Donald Trump. Namun tertahannya suku bunga BI
(7-Day Repo Rate) di 4,75 persen membuat rupiah terus
mengalami penguatan dan perdagangan saham pun
cenderung baik. Sedangkan di bulan Februari, pelaku pasar
digerakkan dengan hasil laporan keuangan emiten untuk

Keluar dari kedua gejolak tersebut, kuartal awal 2017 akan
didominasi dengan tekanan pada inflasi dalam negeri yang
akan masih dilihat dampak jangka panjangnya pada daya
beli masyarakat pada barang lainnya. Selain itu, tekanan
akan bertambah seiring perkiraan kenaikan inflasi pada
bahan makanan menjelang Hari Raya di kuartal kedua,
2017. Kinerja ekspor impor dapat terus berjalan baik selama
harga komoditas ekspor Indonesia meningkat, dimana
harga tersebut bergantung pada kondisi perekonomian Cina
dan kebijakan proteksionisme Amerika Serikat. Indonesia
dapat memanfaatkan keterbukaan perdagangan bilateral
dengan Amerika Serikat untuk meningkatkan kegiatan
perdagangan Indonesia-Amerika.
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Gambar 4 Indeks Harga Saham Gabungan
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