EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY

DAFTAR ISI

EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY adalah reksa dana pendapatan tetap yang mempunyai keunikan melakukan diversifikasi investasi
pada Obligasi Pemerintah dan Obligasi Korporasi untuk memberikan imbal hasil yang optimal.
Selain itu sebagian kecil portofolio dapat berinvestasi pada saham-saham dengan tema tertentu (thematic) sebagai “topping” untuk memberikan
potensi peningkatan imbal hasil tambahan yang lebih menarik bagi investor.
Kinerja historis Eastspring Investments Yield Discovery sejak peluncuran tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan 31 Desember 2014 memiliki tingkat
pengembalian investasi sebesar 10,32%, lebih baik dibandingkan dengan Indeks Obligasi HSBC sebagai tolok ukurnya pada periode yang sama
sebesar -0,07%.
Kinerja Historis Per 31 Desember 2014
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Pandangan Pengamat Politik di 2015

Kinerja historis Eastspring Investments IDR High Grade sejak peluncuran tanggal 9 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2014 memiliki
tingkat pengembalian investasi sebesar -0,27%, lebih baik dibandingkan dengan Indeks Obligasi HSBC sebagai tolok ukurnya pada periode
yang sama sebesar -1,85%.
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EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY

Tantangan dan Potensi Ekonomi
Indonesia di 2015
Indonesia telah memilih presiden beserta kabinetnya yang baru dengan sukses di
tahun 2014. Berikutnya, pemerintahan yang baru ini diharapkan dapat melakukan
reformasi struktural dan fiskal guna mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di
Indonesia. Reformasi yang penting di bidang fiskal seperti pengurangan subsidi bbm
serta peningkatan belanja infrastruktur akan memberikan dampak positif terhadap
pembangunan ekonomi Indonesia kedepannya. Terlebih lagi Indonesia ingin siap di dalam
menyongsong era masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) di tahun 2015 ini.

Guy Strapp

Kinerja Historis Per 31 Desember 2014
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Chief Executive Officer
Eastspring Investments

Namun kami melihat beberapa potensi yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap
pembangunan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Selama beberapa tahun terakhir,
Indonesia telah menunjukkan ketahanan ekonominya dalam menghadapi krisis ekonomi
yang terjadi di dunia. Peningkatan yang pesat dalam jumlah penduduk kelas menengah
dan usia pekerja produktif di Indonesia akan menjadi landasan kuat untuk antisipasi
terhadap perlambatan ekonomi di dunia kedepannya. Dengan berbekal ketahanan
ekonomi dan komitmen untuk melakukan reformasi struktural dan fiskal inilah, kami yakin
bahwa Indonesia akan dapat melewati tantangan tersebut dengan baik.
Eastspring Investments selalu berusaha untuk mempertahankan statusnya sebagai
Manajer Investasi terbaik di Asia. Kami dengan bangga mengatakan bahwa Eastspring
Investments berhasil menyandang predikat Manajer Investasi Ritel Terbesar di Asia selama
3 tahun berturut-turut sejak tahun 2012. Dengan menyediakan kualitas layanan terbaik,
inovasi produk, sistem teknologi yang handal dan staf profesional yang berpengalaman di
bidangnya, kami berkomitmen untuk tetap bisa memberikan pelayanan yang prima untuk
memenuhi kebutuhan investasi nasabah kami.
Salam,
Guy Strapp

PE NG ANTAR

Kinerja historis Eastspring Investments Value Discovery sejak peluncuran tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan 31 Desember 2014 memiliki tingkat
pengembalian investasi sebesar 18,37%, lebih baik dibandingkan dengan IHSG sebagai tolok ukurnya pada periode yang sama sebesar 0,50%.

Di dalam upaya melakukan reformasi tersebut, Indonesia akan dihadapkan pada beberapa
tantangan yang datang dari dalam maupun luar negeri di tahun 2015. Tantangan utama
yang datang dari luar negeri adalah melambatnya pemulihan ekonomi dunia, penghentian
stimulus oleh pemerintah Amerika Serikat (QE) dan rencana kenaikan suku bunga di sana.
Dari dalam negeri, isu seputar pengendalian defisit anggaran belanja masih akan menjadi
tantangan yang dicermati oleh investor dunia.

K ATA

Reksa Dana ini dilengkapi dengan “enhancer” sebagai “topping” yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi portofolio dengan
berinvestasi pada “saham-saham dengan tema tertentu (thematic)” untuk memberikan potensi peningkatan imbal hasil tambahan.

01 /

EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY adalah Reksa Dana Saham yang mempunyai keunikan beinvestasi berfokus pada sekumpulan
saham (stock universe) yang termasuk dalam 30 saham dengan kapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia yang dikelola secara aktif untuk
memberikan kinerja yang menarik bagi investor.

Produk Kami
EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR

Ready to Take Off
Setelah melewati tahun lalu yang penuh tantangan politik, pada tahun ini kita akan
melihat bagaimana eksekusi dari pemerintahan baru akan reformasi yang diharapkan.
Lima sampai sepuluh tahun kedepan akan menjadi era yang sangat penting bagi Indonesia
karena dividen demografi tidaklah abadi dan populasi akan mulai menua di sekitar periode
2025-2030. Reformasi inipun diharapkan dapat berjalan dengan mulus agar Indonesia
tidak terjebak dalam Middle Income Trap atau Jebakan Pendapatan Menengah.

Kinerja historis Eastspring Investments Alpha Navigator sejak peluncuran tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan 31 Desember 2014
memiliki tingkat pengembalian investasi sebesar 41,15%, lebih baik dibandingkan dengan IHSG sebagai tolok ukurnya pada periode yang
sama sebesar 27,70%.
Kinerja Historis Per 31 Desember 2014

Reformasi yang baru saja dilakukan pemerintahan baru terkait kebijakan skema subsidi
tetap BBM bersubsidi adalah suatu kemajuan yang positif untuk ruang fiskal pemerintah
agar bisa mendanai pembangunan infrastruktur kedepannya. Adapun beberapa kebijakan
selanjutnya yang ditunggu antara lain adalah realokasi dana subsidi ke porsi infrastruktur.
Pada kesempatan ini, kami mencoba berbagi pandangan Eastspring Investments, serta
berbagai pandangan dari regulator, pengamat politik serta pelaku bisnis mengenai
prospek di tahun 2015. Secara garis besar, mereka cukup yakin akan reformasi yang akan
dilakukan pemerintahan baru dan kondisi politik akan cenderung stabil. Jika reformasireformasi ini berjalan dengan lancar, tentu saja tak diragukan lagi prospek ekonomi
Indonesia akan lebih cerah kedepannya dan Indonesia kembali menjadi primadona
investasi bagi investor global.
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Alpha Navigator 41,15%

Salam,
Riki Frindos

IHSG 27,70%

IN D ONE SIA

Nama ini mencerminkan keinginan kami untuk memberikan nilai tambah bagi investor, dengan secara aktif dan berkesinambungan
melakukan NAVIGASI atas saham-saham terbaik melalui seleksi, perumusan, dan pembobotan saham berdasarkan nilai fundamentalnya.
Tujuan akhir dari proses ini adalah memberikan nilai lebih atas kinerja portofolio.

I NV E ST M ENTS

PT Eastspring Investments Indonesia

Makna “Alpha Navigator” adalah upaya aktif untuk mendapatkan “Alpha” yang dalam istilah investasi bermakna “nilai tambah”.

E ASTSP RI NG

President Director, Co-CIO

EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR adalah reksa dana terbuka dengan komposisi utama pada saham-saham pilihan (best
ideas stocks) yang diperdagangkan melalui Bursa Efek Indonesia.
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Riki Frindos

Namun tentu saja reformasi ini tidak berjalan dengan mudah, perlu adanya kerja keras
dan gotong royong seperti yang selalu dikatakan Presiden Jokowi. Berbagai tantanganpun
akan dihadapi Indonesia pada tahun 2015, baik dari internal maupun eksternal. Isu
kenaikan suku bunga Amerika Serikat dan penurunan berkelanjutan harga komoditas
global masih menjadi tantangan eksternal di tahun ini. Kenaikan suku bunga ini dapat
memberikan efek pada peningkatan imbal hasil obligasi global dan penguatan mata uang
Dollar AS. Akan tetapi, stimulus Jepang dan Eropa diharapkan dapat mengimbanginya
sehingga likuiditas global masih terus bertambah, dan memberikan sentimen positif bagi
Emerging Market. Selain itu, penurunan harga komoditas dapat berpengaruh pada neraca
perdagangan karena komoditas merupakan penyumbang ekspor terbesar Indonesia.
Dari dalam negeri sendiri, defisit transaksi berjalan/ Current Account Deficit (CAD) masih
menjadi wacana kedepannya. Namun perlu diingat bahwa, kenaikan harga BBM bersubsidi
lalu dan penurunan minyak mentah dunia yang signifikan berpotensi mengurangi tekanan
CAD dan neraca perdagangan akan berpotensi membaik pada tahun 2015.

Pengembangan Pasar Modal Indonesia
Sebagai perekonomian terbesar di ASEAN, nilai kapitalisasi pasar saham Indonesia yang masih relatif rendah sejalan dengan tingkat likuiditasnya
telah mendorong otoritas pasar modal untuk terus menempuh berbagai langkah strategis, yaitu salah satunya dengan meningkatkan
ketersediaan instrumen investasi yang lebih bervariatif ke depannya.
Di samping upaya untuk meningkatkan likuiditas pasar, Bursa Efek Indonesia juga tak henti-hentinya melakukan sosialisasi dan edukasi bagi para
calon investor ritel dan Emiten potensial di Indonesia yaitu dengan berbagai program reguler dan non-reguler. Untuk melakukan hal tersebut
BEI telah mendirikan 17 kantor perwakilan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Tidak hanya itu, BEI juga menjalin kerja sama dengan
berbagai universitas di Indonesia dalam rangka sosialisasi dan edukasi pasar modal bagi mahasiswa, serta mendirikan 116 galeri investasi
(dahulu bernama Pojok Bursa) untuk mempermudah mahasiswa dalam menggali informasi dan pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang
investasi.
Sementara itu, melihat pentingnya peran investor asing bagi perkembangan industri pasar modal Indonesia, BEI juga telah melakukan berbagai
strategi dan kebijakan untuk menarik minat investor asing, di antaranya adalah dengan tidak melakukan pembatasan kepemilikan asing di
Indonesia serta melakukan roadshow ke beberapa negara setiap tahunnya. Seperti yang telah dilakukan pada tahun 2014, BEI bekerjasama
dengan Daiwa Capital Markets menyelenggarakan acara Best of Indonesia di Tokyo, dan sebelumnya bersama dengan Direktorat Jendral
Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Republik Indonesia (DJPU - Kemenkeu RI) melakukan roadshow ke London, Frankfurt dan New York.
Ke depannya hingga tahun 2020, Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan kapitalisasi pasar terhadap PDB naik ke kisaran 60-70% dari level
saat ini di kisaran 50%. Selain itu, BEI juga menargetkan nilai kapitalisasi pasar saham mencapai USD 750 miliar di tahun 2020, dimana saat
ini kapitalisasi pasar saham Indonesia IHSG masih berada di USD 414 miliar. Dari jumlah Emiten, BEI menargetkan terdapat 750 Emiten dapat
terdaftar pada akhir tahun 2020, dibandingkan pada saat artikel ini ditulis yaitu 506 Emiten.

Potensi Jangka Panjang
Pada tahun 2015, perekonomian Indonesia dapat dikatakan belum pulih seutuhnya sejalan dengan faktor eksternal yaitu moderasi ekonomi
global yang dipicu oleh perlambatan ekonomi China dan adanya kekhawatiran pemulihan ekonomi AS akan menimbulkan pembalikan dana
ke negara tersebut. Sementara dari dalam negeri, kebijakan moneter ketat yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan menaikkan suku bunga
acuan akan berdampak pada penurunan pertumbuhan kredit perbankan. Meski demikian, pertumbuhan pasar modal Indonesia diperkirakan
akan tetap menarik bagi para pemodal. Sebagai contoh, hasil dari pertemuan APEC 2014 dan fokus pemerintah dalam pengembangan
infrastruktur, dapat menjadi daya tarik investor asing untuk menambah investasinya di Indonesia.
Di samping itu, adanya agenda implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di akhir tahun 2015 akan mendorong terjadinya integrasi
pasar modal di kawasan Asia Tenggara. Pada satu sisi, hal ini akan menjadi peluang bagi pertumbuhan industri keuangan domestik. Namun
pada sisi lain, hal ini akan menjadi tantangan mengingat masih adanya keterbatasan pada pasar modal kita seperti masih minimnya jumlah
investor dan Emiten, terbatasnya likuiditas hingga keterbatasan tenaga profesional.

Grafik 5.2. Persentase
Kapitalisasi Pasar terhadap
GDP Masing-masing Negara.

2011

2013

2012

2014
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Sumber: Bloomberg

para pihak khususnya investor yang bertransaksi. Program “Entering the Market” yang gencar dipromosikan di 2014 yang disertai kebijakan efisiensi
sistem pelaporan dan peningkatan kualitas infrastruktur dan teknologi di pasar modal diyakini pula akan berbuah pertambahan jumlah Emiten di
2015 yang di atas pertumbuhan rata-rata tahun sebelumnya.
Tahun 2015 adalah tahun pendalaman pasar modal Indonesia yang akan semakin meningkatkan daya saing industri pasar modal nasional di
tengah persaingan global industri sekuritas dunia. Tahun 2015 juga akan menjadi tonggak peningkatan kontribusi pasar modal Indonesia dalam
mendukung pertumbuhan sektor riil di tanah air dan pembangunan ekonomi nasional.

Tabel 2.1. Pertumbuhan Ekonomi AS, Eropa, China, Jepang (% qoq)
Sumber: Bloomberg

1Q13

5.4. Kebijakan Bursa Efek Indonesia di 2015
Indonesia telah menjadi salah satu tujuan investasi investor asing, hal ini dapat kita lihat dari konsistensi
investor asing yang menginvestasikan dananya ke pasar modal Indonesia setiap tahunnya. Pertumbuhan
ekonomi yang stabil dan ditopang oleh daya konsumsi domestik yang besar menjadi dasar investasi asing
di indonesia.

Ito Warsito
Direktur Utama
Bursa Efek Indonesia

Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), investor asing hingga saat ini tercatat
menguasai 64,3% atas kepemilikan saham yang dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia
berdasarkan nilai nominal. Selain itu berdasarkan data Direktorat Jendral Pengelolaan Utang –
Kementerian Keuangan Indonesia (DJPU-Kemenkeu), investor asing mencatatkan kepemilikan obligasi
yang juga terus meningkat. Hingga saat ini investor asing tercatat memiliki 37% dari total outstanding
obligasi Pemerintah Indonesia.
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Perlambatan kegiatan ekonomi di sebagian besar kawasan dunia ini, terutama di Asia, telah
menyebabkan penurunan harga komoditas dunia. Per 31 Oktober 2014, harga minyak turun 18,24%
sejak awal tahun ini. Harga batubara dan Nikel juga mengalami penurunan sebesar 25,22% dan
6,88% sejak awal tahun ini. Sementara itu, sebagai dampak dari pemulihan ekonomi di AS, mata
uang Dollar AS mengalami penguatan yang signifikan terhadap seluruh mata uang dunia. Nilai
tukar Rupiah berada di posisi Rp12.085/USD di bulan Oktober 2014, atau melemah 7,12% jika
dibandingkan dengan posisinya di awal tahun yang lalu.

Grafik 2.2. Harga Komoditas Dunia
Grafik 5.1
Data Persentase Kepemilikan Saham
dari Investor Asing di Indonesia

Sumber: Bloomberg

Harga Minyak Dunia
WTI (USD/barel) - LHS

Harga Batubara (USD/
MT) - LHS

Harga Nikel (USD/
MT) - RHS
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Jika dilihat lebih jauh lagi, penetrasi pasar modal Indonesia masih tergolong rendah. Saat ini rasio kapitalisasi pasar saham terhadap PDB Indonesia
masih berkisar 50% dalam empat tahun terakhir, relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN. Hal ini menjadi
indikasi ruang pertumbuhan yang besar bagi pasar modal Indonesia mengingat ukuran ekonomi Indonesia adalah yang terbesar di ASEAN. Lebih
jauh, pasar modal Indonesia juga diprediksikan terus berkembang seiring prospek perekonomian Indonesia ke depan.
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Sumber: Kustodian Sentral
Efek Indonesia (KSEI) per
Oktober 2014

Peningkatan Kualitas Penerapan Good Corporate Governance

Grafik 2.3. Nilai Tukar
Mata Uang

Pasar modal Indonesia membutuhkan tambahan lebih banyak Emiten, tapi menjaga kualitas governance dari Emiten yang ada maupun
yang akan ada juga tidak kalah penting. Issue ini yang mendorong OJK terus menyempurnakan regulasi yang terkait dengan penerapan
prinsip tata kelola yang baik oleh Emiten. Sejalan dengan upaya tersebut dan menyusuli peluncuran Peta Arah Pengembangan Tata Kelola
Perusahaan untuk Emiten dan Perusahaan Publik (Corporate Governance Roadmap) di awal tahun 2014, OJK telah menerbitkan 4 (empat)
peraturan baru yang bertujuan untuk mendorong Emiten secara sungguh-sungguh menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam
proses pengambilan keputusan strategis perusahaan khususnya yang berdampak terhadap kepentingan investor dan masyarakat.

Sumber: Bloomberg

DXY Index - LHS

Akses pemegang saham publik atas informasi terkait dengan agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) termasuk hak-hak mereka
di dalam RUPS lebih diperhatikan dengan terbitnya Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS
Perusahaan Terbuka. Direksi dan komisaris Emiten mendapat pengaturan khusus untuk lebih fokus dan dedicated dalam mengelola kinerja
perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Mekanisme pencalonan dan pemberian remunerasi direksi dan komisaris Emiten harus memperhatikan asas kepatutan, aspek fairness serta
akuntabilitas dalam prosesnya sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi
Emiten atau Perusahaan Publik. Sekretaris perusahaan juga lebih diberdayakan lagi perannya dalam rangka meningkatkan keterbukaan, kualitas
layanan, dan komunikasi antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan termasuk investor dengan diterbitkannya Peraturan OJK
Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Nilai tukar Rupiah - RHS

Ekonomi Indonesia Masih Mampu Untuk
Tumbuh Secara Moderat

Aspek keamanan dan likuiditas transaksi serta efisiensi industri khususnya melalui pengembangan infrastruktur perdagangan juga menjadi
fokus kerja OJK di tahun 2014 lalu dan tetap akan menjadi program prioritas OJK untuk terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Penerapan
Single Investor Identification atau SID akan diperluas tidak hanya untuk investor pada Perusahaan Efek tapi juga investor pada Biro Administrasi
Efek dan Bank Kustodian sehingga aspek pengawasan khususnya terkait level akurasi data investor menjadi lebih kredibel. Masih terkait
dengan aspek keamanan transaksi, sistem penjaminan dan penyelesaian transaksi bursa semakin disempurnakan dengan terbitnya Peraturan
OJK Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan dan Penyelesaian Transaksi Bursa yang lebih mengoptimalkan fungsi Lembaga Kliring
dan Penjaminan (LKP) dalam melakukan penjaminan atas transaksi bursa apabila anggota kliring mengalami kegagalan. Penyempurnaan
juga ditujukan untuk meningkatkan kapasitas LKP dalam rangka penerapan manajemen risiko terhadap penyelesaian transaksi bursa yang
diidentifikasi sebagai transaksi tidak wajar dan berdampak sistemik terhadap risiko penggunaan dana jaminan.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Sumber: Bloomberg

Upaya meningkatkan likuiditas dan keamanan transaksi juga diterapkan untuk industri reksa dana dan surat utang. Pasca penerbitan Surat
Edaran OJK Nomor 07/SEOJK.04/2014, on-line trading kini tidak hanya bisa dilakukan oleh investor saham tapi juga oleh investor reksa
dana. Prioritas kerja di 2015 untuk industri reksa dana nasional akan diarahkan pada pengembangan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu
atau disingkat FundNet Project yang akan sangat menunjang efektivitas pengawasan OJK terhadap industri reksa dana di tanah air. Untuk
industri surat utang, menyusul peluncuran Indonesia Bond Index di 2014 lalu, beberapa rencana strategis susulan akan masuk tahap final
pengembangan di 2015 seperti: Electronic Trading Platform (ETP) untuk surat utang dan standarisasi kontrak yang harus digunakan para pihak
yang akan tertuang dalam bentuk General Master Repurchase Agreement (GMRA).

Tabel 2.5. Realisasi Penanaman Modal di Indonesia
Sumber: BKPM

Q1 2014

Q2 2014

Q3 2014

yoy

qoq

yoy

qoq

yoy

qoq

DDI

1,7%

25,9%

15,4%

10,3%

24,2%

8,9%

FDI

1,1%

9,8%

16,9%

8,3%

16,9%

0,4%

Total

1,3%

14,6%

16,4%

9,0%

19,3%

3,2%

Efisiensi di industri juga diharapkan semakin meningkat di tahun 2015 dan tahun-tahun selanjutnya dengan semakin siapnya infrastruktur
teknologi informasi yang menopang pengoperasian sistem pelaporan secara elektronik untuk Emiten atau perusahaan publik. Tidak hanya
itu, OJK juga intensif mengembangkan standarisasi format dan bahasa pelaporan elektronik melalui penggunaan XBRL (Extensible Business
Reporting Language) yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, kecepatan dan kehandalan proses otomasi pengolahan data yang sangat
menunjang proses analisa dan penyediaan informasi berkualitas untuk kepentingan riset bahkan pengambilan keputusan para pemangku
kepentingan di pasar modal.

2015: Menuju Pasar Modal Indonesia yang Kompetitif dan
Kontributif Bagi Pembangunan Ekonomi Nasional
Tahun 2015 diyakini menjadi momentum pertumbuhan terbaik bagi pasar modal Indonesia sebagai buah dari berbagai upaya dan capaian
industri di tahun-tahun sebelumnya khususnya di 2014 lalu.Jumlah investor domestik akan meningkat secara progresif sebagai buah dari
beberapa kebijakan strategis di 2014 seperti perluasan jaringan pemasaran dan pendistribusian produk reksa dana , penyederhanaan proses
pembukaan rekening efek oleh investor, kemunculan instrumen investasi baru (EBA-SP), dan peningkatan kualitas keamanan atau perlindungan

WAWA NCA R A

Kegiatan investasi tercatat mengalami perlambatan sebagai
akibat dari pelemahan nilai tukar Rupiah dan kebijakan moneter
ketat yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Namun demikian,
menurut data yang dirilis oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM), realisasi penanaman modal di Indonesia masih mengalami
pertumbuhan sebesar 19,3% yoy di kuartal ketiga 2014 atau
meningkat dari pertumbuhan 3,2% yoy yang tercatat di kuartal
kedua 2014. Realisasi penanaman modal dalam negeri naik sebesar
24,2% yoy, sedangkan realisasi penanaman modal asing naik
sebesar 6,8% yoy di kuartal ketiga 2014.

Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Mendukung Efisiensi Industri
dan Meningkatkan Efektivitas Pengawasan

Grafik 2.4. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
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Ditengah perlambatan pemulihan ekonomi dunia, ternyata
ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh sebesar 5,01% yoy
atau sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan
pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tahun ini, yang tercatat
sebesar 5,12% yoy. Konsumsi rumah tangga tercatat cukup stabil
dan masih meningkat sebesar 5,4% yoy. Daya beli masyarakat
masih tetap tinggi, meskipun efek belanja pemilu sudah tidak ada
dan telah terjadi kenaikan harga listrik dan gas. Kontribusi ekspor
terhadap pertumbuhan ekonomi juga mengalami perlambatan
terutama disebabkan oleh penurunan harga komoditas.

Memang pemilihan langsung telah melahirkan tokoh baru yang dikenal saat ini seperti Jokowi, Ahok, Ridwan Kamil, dll. Tapi jika dikalkulasi dari 500
kepala daerah, kalo cuma 5-10 orang yang dianggap bagus secara persentasi tentunya tidak apa-apanya. Bandingkan dengan Singapura yang tidak
ada demokrasi, tapi ternyata lebih efektif dan efisien secara policy.
Jadi untuk kepentingan bisnis dan stabilitas seharusnya justru lebih bagus. Jadi bisa dibilang walaupun pemilihan kepala daerah tidak langsung tidak
bisa dibilang negatif juga.

Hubungannya ke Pasar Modal
Kalo bicara mengenai investasi tentunya akan lebih baik. Sebenarnya, era Jokowi ini akan lebih menarik, karena semuanya akan transparan,
semuanya akan kerja keras dan semuanya akan takut korupsi. Secara perijinan juga akan lebih cepat dari yang sebelumnya.
Dengan adanya hal-hal ini, akan muncul kenyamanan berinvestasi dan iklim bisnis yang lebih baik dan prospek pasar modal yang lebih cerah.

Defisit Neraca Perdagangan
Mencatatkan Perbaikan
Defisit neraca perdagangan di bulan September 2014,
tercatat sebesar USD270 juta atau mengalami penurunan jika
dibandingkan dengan angka defisit di bulan Agustus 2014 yang
tercatat sebesar USD312 juta. Perbaikan tersebut didukung oleh
kinerja ekspor tembaga (copper) dari Freeport yang diijinkan
kembali untuk melakukan ekspor sejak bulan September
2014 yang lalu. Sementara itu, aktivitas impor barang modal
tercatat masih rendah sebagai dampak dari pelemahan aktivitas
ekonomi. Defisit Transaksi Berjalan (Current Account Deficit)
Indonesia di kuartal kedua 2014, tercatat sebesar 4,3% dari
Produk Domestik Bruto .

Grafik 2.6. Defisit Transaksi Berjalan Indonesia
Sumber: Bloomberg

5.3. Program Strategis Pasar Modal 2015
Aliran Masuk Modal Asing Terus Berlanjut

Komitmen memperluas basis pemodal domestik(sisi demand) telah memiliki penopang yang cukup kuat di
2014 lalu dengan diterbitkannya Peraturan OJK Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa
Dana. Peraturan ini membuka kesempatan beberapa lembaga keuangan non bank seperti perusahaan asuransi dan perusahaan pembiayaan bahkan
perusahaan pos dan telekomunikasi untuk turut memasarkan Efek Reksa Dana secara lebih masif kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia
yang selama ini belum terjangkau secara optimal oleh agen penjual yang telah ada sebelumnya.
Kesungguhan OJK mendorong pertumbuhan jumlah investor khususnya investor retail domestik juga terlihat dengan disederhanakannya prosedur
pembukaan rekening efek untuk mereka melalui penerbitan Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Penerapan Prinsip Mengenal
Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal dan melalui penerbitan Surat Edaran OJK Nomor 07/SEOJK.04/2014 yang memungkinkan
dilakukannya pembukaan rekening reksa dana secara elektronik oleh investor.
Dari sisi supply, peluncuran program “Entering the Market” di 2014 menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan jumlah Emiten di pasar modal
menjadi lebih baik dan lebih kongkret dari sisi perencanaan dan tahapan implementasinya. OJK bersama pelaku pasar modal terkait seperti bursa
efek dan asosiasi pelaku pasar modal lainnya secara kolektif akan saling bersinergi untuk mendorong pemanfaatan pasar modal sebagai sumber
pembiayaan paling efisien dan menjanjikan bagi entitas bisnis terbaik di tanah air.
Masih dari sisi supply, penerbitan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset
berbentuk Surat Partisipasi dalam rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan atau disingkat POJK EBA-SP akan menambah varian instrumen
investasi baru bagi investor. Keberadaan EBA-SP akan mendorong pertumbuhan industri perumahan nasional dengan dilakukannya sekuritisasi
atas aset keuangan perbankan yang berupa tagihan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menjadi EBA-SP.

Obligasi Pemerintah

Obligasi Korporasi

Total

Tingkat Inflasi Terkendali
Tingkat inflasi di bulan Oktober 2014 tercatat sebesar 0,47% mom dengan inflasi tahunan sebesar 4,83%. Inflasi yang terjadi di bulan Oktober
2014 tersebut terutama disebabkan oleh dampak dari kenaikan harga listrik dan gas. Sementara itu, inflasi inti (core inflation) atau inflasi yang
tidak memperhitungkan harga makanan dan bahan bakar, cenderung stabil di posisi 4% yoy. Tingkat inflasi ini masih berada di kisaran target
inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Grafik 2.8. Cadangan Devisa Indonesia

Grafik 2.9. Tingkat Inflasi dan Inflasi Inti di Indonesia

Sumber: Bloomberg

Sumber: Bloomberg, Biro Pusat Statistik

20 1 4

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar
Modal Otoritas Jasa Keuangan RI

Saham

PA S AR

Ir. Nurhaida, MBA

Pendalaman pasar modal menjadi salah satu program prioritas Ibu Nurhaida di tahun 2015 ini. Pasar yang
dalam menurutnya harus memperhatikan 2 aspek pengembangan yang sekaligus akan menjadi pilar
pertumbuhan industri di masa mendatang. Kedua pilar tersebut adalah: perluasan basis investor domestik
dan penambahan jumlah Emiten serta varian produk investasi bagi masyarakat.

Sumber: Bloomberg

UL AS A N

Pilar Pertumbuhan Pasar Modal Indonesia

Grafik 2.7. Investasi Portfolio di Saham, Obligasi Pemerintah, Obligasi Korporasi
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Di tahun 2014 lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan beberapa kebijakan dan regulasi baru yang
diorientasikan pada upaya pendalaman pasar modal di tanah air. Seberapa strategis kebijakan tersebut
dapat mendorong pertumbuhan pasar modal di tahun 2015 ini dan target apa yang ingin dicapai, berikut
ringkasan pemikiran dan harapan Ibu Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal – Otoritas Jasa
Keuangan RI.

Sejak awal tahun ini hingga bulan September 2014 yang lalu,
aliran masuk portofolio asing ke pasar keuangan Indonesia telah
mencapai USD14,6 miliar. Dengan perkembangan tersebut,
posisi cadangan devisa pada akhir September 2014 tercatat
sebesar USD111,2 miliar. Posisi cadangan devisa tersebut, cukup
untuk membiayai 6,3 bulan impor, termasuk pembayaran utang
luar negeri pemerintah.

Sektor Perbankan yang Kokoh
Laju pertumbuhan kredit yang tercatat di bulan Agustus 2014 adalah sebesar 13,3% yoy atau melambat jika dibandingkan dengan
pertumbuhannya di bulan Juli 2014 yang tercatat sebesar 15% yoy. Perlambatan laju pertumbuhan kredit ini merupakan dampak dari kebijakan
moneter ketat yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Risiko kredit juga terkendali dengan baik dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy
Ratio) yang cukup tinggi di posisi 19,23%. Rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan) tetap rendah dan stabil di kisaran 2%.
Grafik 2.10.
Rasio Kecukupan Modal (CAR)
Sumber: Bloomberg

Untuk tahun 2014, marketing sales di industri properti mungkin akan turun 20%, tapi tahun 2015 diperkirakan akan naik 10-15%. Selain itu
tidak perlu khawatir dengan naiknya harga bahan bakar minyak bersubsidi karena kenaikan biaya 10% tahun ini dipass-on ke kenaikan harga
unit rata-rata 13% tahun ini sehingga margin akan tetap stabil. Untuk tahun depan, secara industri properti, kenaikan harga jual diperkirakan
masih di kisaran double digit yaitu 15%.
“Sebenarnya buat saya, yang paling menantang/sulit adalah bagaimana menghasilkan sesuatu yang baru/inovasi, yang belum ada jadi ada,
dan direspon dengan baik oleh pasar”, tambah Henky. Adapun beberapa caranya adalah dengan melakukan benchmarking ke peers dan
memahami market, persaingan, dan situasi internal.
Ekspektasi dan harapan akan kebijakan pemerintahan baru menjadi landasan utamanya.

Harapan Atas Pemerintahan Baru
Tentunya ada beberapa harapan para pelaku bisnis terhadap terhadap pemerintah, yaitu:
•

Realisasi pengembangan infrastruktur,

•

Usaha dari pemerintah untuk melakukan penegakan hukum, contohnya: undang-undang yang tumpang tindih, perijinan daerah, serta
undang-undang pembebasan lahan.

Secara umum, pelaku bisnis cukup yakin dengan potensi ekonomi Indonesia ke depannya. Apalagi dengan adanya komitmen pemerintahan baru
untuk mengembangkan infrastuktur di Indonesia.
Rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (Loan to Deposit Ratio) tercatat masih cukup tinggi di posisi 90,7%. Namun demikian, jumlah dana
pihak ketiga tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 11,63% yoy atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan di bulan Juli 2014
yang tercatat sebesar 10,36% yoy. Rata-rata tertimbang suku bunga kredit meningkat 3 bps menjadi 12,85%. Sementara itu, suku bunga
deposito 1 bulan mengalami kenaikan 8 bps ke posisi 8,49%.

5.2. Pandangan Pengamat Politik di 2015
Perlu disadari bahwa suasana politik sangat mempengaruhi pergerakan pasar modal di tahun 2014,
dimana terjadi pergerakan politik yang terjadi sangat dinamis serta adanya serangkaian Pemilihan Umum
(Pemilu). Berbagai pertanyaanpun dihadapkan, apakah tahun 2015 suasana politik masih akan cukup
berpengaruh dan bagaimana efeknya ke pasar modal.

Grafik 2.11. Pertumbuhan
Dana Pihak Ketiga
Sumber: Bank Indonesia

Pandangan Atas Kestabilan Pemerintahan 5 tahun ke Depan

Sukardi Rinakit

Tabungan

Pengamat Politik

Deposito

“Lima tahun kedepan situasi politik secara umum akan flat, stabil dan baik-baik saja, tidak ada ancaman serius karena semua pada dasarnya
menyadari beban anggaran/tantangan yang berat ke depannya.”, ujar Soekardi Rinakit.
Secara bersama-sama gambaran di parlemen tampaknya berbeda dengan gambaran yang di partai. Jokowi pasti akan melakukan pendekatan/
lobby politik ke ketua partai. Di parlemen memang koalisi merah putih yang menjadi mayoritas, tapi secara partai lebih rasional secara politik ke
depan. Jadi tidak akan terjadi pertentangan seperti yang dikhawatirkan.

Perkembangan Demokrasi Indonesia ke Depan
Sesuai keputusan terakhir bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD, hal ini memang akan mengurangi esensi demokrasi dan melawan takdir
demokrasi. Namun yang secara politik tidak ideal, ternyata akan ideal secara policy. Karena kepala daerah diajukan oleh gubernur, maka kepala
daerah akan sejalan dengan gubernur, kepala provinsi dan pemerintahan pusat. Hubungan pusat ke daerah akan lebih smooth/baik.
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Giro

Kalo dicermati pada saat ini parlemen memang dikuasai oleh kubu merah putih. Secara kalkulasi rasional
mungkin akan mengganggu koalisi Jokowi ke depan dalam melakukan serangkaian agenda reformasi.
Namun dilihat dalam jangka panjang, sebenarnya konteksasinya tidak sekeras itu. Jadi koalisi merah putih
secara pelan-pelan diperkirakan akan mengurangi tekanan politiknya, karena pada dasarnya mereka juga
menyadari masalah yang dihadapi negara saat ini dan pada akhirnya akan menyetujui langkah-langkah
yang diambil oleh Jokowi seperti penggurangan subdisi BBM, peningkatan pajak, dll.
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Dana Pihak Ketiga (DPK)

Nawa Cita

Grafik 2.15. Kinerja Indeks
Sektoral di BEI (YTD per 31
Oktober 2014)

Dibawah ini kami sajikan dari kompas.com, 9 program Jokowi-JK saat kampanye kemarin.
Kami berikan kepada pembaca, interpretasi apakah program tersebut dapat secara jelas
mengidentifikasi dan memberi solusi tantangan diatas.
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2.3. Ulasan Pasar Pendapatan Tetap
Setelah mengalami tahun yang berat di 2013 yang ditunjukkan oleh penurunan indeks obligasi HSBC sebesar 13,2%, pelemahan diperkirakan
akan berlanjut sejalan dengan ekspektasi berakhirnya QE oleh Bank Sentral Amerika di tahun 2014, kebijakan pemerintah untuk menggenjot
penjualan obligasi di awal tahun serta meningkatnya risiko politik sehubungan dengan Pemilu 2014. Namun, hingga Oktober, indeks obligasi
HSBC sepanjang tahun 2014 sudah memberikan imbal hasil 10,6%. Volatilitas tetap tinggi sepanjang tahun, ditandai dengan pergerakan imbal
hasil obligasi 10 tahun, dimulai dari 8,45% di awal tahun, melemah hingga 9,18% di bulan Januari dan kemudian menguat hingga 7,83% di
bulan April, melemah kembali hingga 8,52% di September sebelum ditutup pada 8,04% di akhir Oktober.

9.

Sumber : Kompas.com
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dengan program “Indonesia Pintar”; serta peningkatan
kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia
Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land
reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar,
program rumah kampung deret atau rumah susun murah
yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun
2019.
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di
pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju
dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan
sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan
penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan
mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan,
yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan,
seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai
patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan
budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat
restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat
pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang
dialog antarwarga.

IN D ON ES I A

Tabel 2.16. Kinerja 9M 2014
Beberapa Emiten di Masingmasing Sektor

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi
segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada
seluruh warga negara, melalui politik luar negeri
bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan
pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu
yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat
jati diri sebagai negara maritim.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan
membangun tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan
memberikan prioritas pada upaya memulihkan
kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi
dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui
reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga
perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam
kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi
sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi,
bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan
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Sumber: Bloomberg

4.3. Harga Komoditas
Global: Peningkatan Nilai
Tambah vs Kecenderungan
Pelemahan Harga

4.4. Kenaikan Upah di China:
Kembalinya Sektor
Padat Karya ke Indonesia

Grafik 2.17. Pergerakan Imbal
Hasil Obligasi Pemerintah
Berdenominasi Rupiah
Sumber: Bloomberg

31 - Dec - 13

Tabel 4.4. Perbandingan Upah Buruh vs China
Sumber: China-ASEAN Wage Comparisons and the 70 Percent Production Capacity
Benchmark, Chris Devonshire-Ellis, June 2014

% dari China
31 - Dec - 13

3337

100%

India

740

22,2%

Indonesia

1187

35,6%

Malaysia

3534

105,9%

Filipina

1648

49,4%

Thailand

3169

94,9%

Vietnam

1581

47,4%

31 - Oct - 14

Bila dilihat secara kuartalan, pergerakan pada kuartal 2 dan kuartal 3 sangat datar sehubungan dengan meningkatkan risiko politik di Indonesia
akibat Pemilu legislatif dan Presiden. Terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden melalui pemilihan umum yang berlangsung damai menjadi
titik awal penguatan di awal kuartal 4. Optimisme pasar bahwa pemerintahan Joko Widodo akan membawa reformasi pada struktur ekonomi
Indonesia mendorong penguatan yang signifikan di pasar obligasi
Grafik 2.19. Kinerja Indeks
Obligasi Beserta Imbal Hasilnya
Sumber: Bloomberg

Catatan : Diolah dari data real gdp per sektor
Sumber : CEIC, Mandiri Sekuritas

HSBC Bond
Index Return
Average Yeild
HSBC Index

Tradeable Sector

Non Tradeable Sector
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Grafik 4.3. Sektor Non Tradeable Mengalami Pertumbuhan Real yang Pesat

30 - Jun - 14

China

PA S AR

Komoditas

Grafik 2.18. Pergerakan Imbal
Hasil Obligasi Pemerintah
Berdenominasi Dollar AS

UL AS A N

Tahunan (Upah Minimum
Standar Kebutuhan Hidup
Layak, USD)

Catatan : Diolah dari data nominal ekspor
Sumber : SEKI-Bank Indonesia, Mandiri Sekuritas

Non Komoditas

Negara

31 - Oct - 14

Sumber: Bloomberg

Total biaya Tenaga Kerja
Grafik 4.2. Komoditas Bertumbuh Menjadi Penyumbang Ekspor Terbesar

30 - Jun - 14
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Melemahnya harga komoditas dunia sejak 2011 memberikan
tantangan bagi Indonesia, seperti terlihat dari pelemahan neraca
perdagangan. Selama dekade lalu, kenaikan harga komoditas
mendorong investasi kearah sektor sumber daya dan sektor
non-tradeable (seperti properti) dibanding manufaktur dan
sektor tradeable lainnya. Sejak 2010 menurut Bank Dunia,
komoditas telah mengalahkan manufaktur sebagai penyumbang
ekspor terbesar Indonesia (52,4% dari total ekspor). Kebijakan
pemerintah yang mendorong peningkatan nilai tambah
komoditas seperti keharusan membuat smelter, diharapkan akan
memberikan efek multiplier ekonomi di tengah menurunnya
pendapatan ekspor dari sektor komoditas.

Kenaikan upah di China memberikan kesempatan bagi Indonesia
untuk kembali mengambil alih sektor-sektor ekspor yang
mengandalkan pada upah buruh sebagai keunggulan biaya.
Pertumbuhan upah nominal di China yang sekitar 15% per tahun
sejak 2001, bersamaan dengan melambatnya laju pertumbuhan
produktifitas di sektor berketrampilan rendah telah menyebabkan
kenaikan biaya per satuan buruh hingga hampir 70% sejak 2005
(Economist Intelligence Unit, 2012)

Total Issuance

Sejalan dengan pergerakan obligasi negara dalam mata uang Rupiah, obligasi negara dalam mata uang USD juga mengalami apresiasi yang
tinggi. Hingga akhir Oktober 2014, indeks obligasi JP Morgan EMBIG Indonesia mengalami kenaikan sebesar 15,9% setelah mengalami koreksi
sebesar 11,8% di tahun 2013. Obligasi Indonesia 2024 yang diterbitkan di awal tahun dengan imbal hasil 5,77% menguat menjadi 4,04%
pada akhir Oktober. Komponen penunjang kenaikan terbesar tentu saja dari imbal hasil US Treasury yang menurun sepanjang tahun 2014
di tengah melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia. Komponen kedua adalah persepsi risiko kredit Indonesia yang membaik sebagaimana
ditunjukkan oleh level CDS (Credit Default Swap) 5 tahun yang turun dari 233 bps menjadi 141 bps. Ketidakpastian politik di awal tahun
berubah menjadi optimisme ketika Joko Widodo ditetapkan dan dilantik menjadi Presiden.

Survei OECD tentang ketrampilan dewasa menunjukkan
bahwa ketrampilan matematika memiliki dampak menentukan
untuk kesempatan dalam hidup seorang individual. Seseorang
dengan ketrampilan matematika yang lemah akan sangat
terbatas aksesnya untuk pekerjaan dengan pendapatan dan
kepuasan (‘rewarding’) yang lebih baik. Lebih dari itu survei ini
menunjukkan bahwa orang dengan ketrampilan matematika
yang tinggi juga lebih mungkin untuk melakukan pekerjaan
sukarela, melihat diri mereka sebagai aktor dalam proses politik,
dan lebih mungkin untuk saling percaya. ‘Fairness’, integritas,
dan keterlibatan dalam kebijakan publik, dengan demikian juga
bergantung pada ketrampilan warganegara.

Nilai Rata-rata
Matematika

Membaca

Sains

Shanghai - China

613

570

580

Korea

554

536

538

Vietnam

511

508

528

Thailand

427

441

444

Malaysia

421

398

420

Indonesia

375

396

382

4.2. Urbanisasi:
Potensi Permintaan vs
Ketersediaan Infrastruktur
Populasi urban (masyarakat perkotaan) di Indonesia menurut
McKinsey Global Institute dalam publikasinya berjudul The
Archipelago Economy: Unleashing Indonesia’s Potential (Sept
2012), diperkirakan akan menjadi 71% di 2030, dibanding saat
ini yang sekitar 53%. Area-area urban lain akan bertumbuh
lebih cepat dari Jakarta. Area urban diperkirakan akan
meningkat porsi kontribusinya ke PDB dari sekitar 74% saat
ini menjadi sekitar 86% di 2030. Ketika pendapatan mulai
meningkat, penduduk perkotaan akan memberikan pasar yang
besar bagi produk-produk konsumen, dan properti. Tentu saja
urbanisasi juga dapat mengundang masalah jika pertumbuhan
ekonomi dan infrastruktur tidak dapat mengimbanginya. Tidak
perlu melihat jauh, kita bisa mengamati kondisi penghuni sekitar
dearah aliran sungai Ciliwung di Jakarta untuk mendapat potret
sisi negatif urbanisasi.

T RUT H

Net Foreign BUY

Negara

OF

Sumber: DJPU, Bloomberg

Antara 2013-2020, populasi umur-bekerja di Indonesia akan
meningkat sebesar 14.8 juta orang dan mencapai 189 juta
orang. Saat ini 50% dari populasi berada di kisaran umur di
bawah 30 tahun. Indonesia diperkirakan akan mendapatkan
keuntungan dari ‘dividen demografi’ sebelum populasi
mulai menua di sekitar periode 2025-2030. Pendidikan
menjadi hal yang penting karena pada saat mulai menua, tenaga
kerja yang produktif dan berketrampilan diperlukan sebagai tiang
pendukung. Sejumlah data menunjukkan banyaknya tantangan
dari sisi ini. Hasil studi PISA (2012) memberikan gambaran yang
memprihatinkan. OECD (Organization for Economic Cooperation
and Development) PISA (Program for International Student
Assesment) dalam laporannya ‘What 15-year-olds know and
what they can do with what they know’. Dalam laporan tersebut
disajikan studi kinerja dalam matematika, membaca dan sains
pelajar umur 15 tahun di 65 negara dan membuat skornya. Posisi
Indonesia adalah dalam urutan terbawah dari 65 negara (area).
Untuk matematika, skornya 375, urutan 64 dari 65, membaca
urutan 61, dan sains 64.

Sumber : PISA 2012 Results in Focus, What 15-year-olds know and what they can
do with what they know, OECD, 2014

MOM E NT

Grafik 2.20. Penawaran dan
Permintaaan dari Investor Asing

Tabel 4.1. Kualitas Intelektual Indonesia yang Rendah

I ND O NES IA

4.1 Demografi: Potensi
Pertumbuhan Angkatan
Kerja vs Kualitas.
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Kekhawatiran bahwa kenaikan suplai obligasi akan memperburuk pasar terjawab dengan masuknya aliran dana asing ke pasar Indonesia.
Bertentangan dengan ekspektasi, suku bunga US Treasury malah menurun di tahun 2014, ditunjukkan oleh acuan 10 tahun yang bergerak dari
3,03% di awal tahun menjadi 2,34% di akhir Oktober. Selisih suku bunga yang tetap lebar antara US Treasury ditambah dengan ekstra likuiditas
didorong kebijakan Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral Jepang mendorong pembelian yang masif oleh investor asing. Hingga Oktober 2014,
kepemilikan asing atas obligasi negara mencapai Rp 459 triliun (atau 37% dari total obligasi), rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2015
Pemulihan ekonomi dunia masih akan berjalan lambat sebagai akibat dari lesunya aktivitas investasi.
Kondisi ini adalah imbas dari tingkat konsumsi dunia yang rendah. Lesunya konsumsi dunia merupakan
konsekuensi dari tingkat kemakmuran (wealth) dunia yang masih rendah pasca terjadinya krisis
keuangan dunia yang terjadi di tahun 2008 yang lalu. Di Amerika Serikat, misalnya, tingkat pendapatan
tidak terdistribusikan secara merata di seluruh masyarakatnya pasca terjadinya krisis tersebut. Selain
itu, jumlah pinjaman masyarakat juga masih sangat rendah. Sebelum terjadinya krisis, jumlah pinjaman
masyarakat tersebut sangat tinggi jumlahnya dan pinjaman tersebut dijamin dengan aset properti
(mortgage)

2 0 1 5

Ada empat faktor domestik dan eksternal yang diidentifikasi Bank Dunia yang dengan kebijakan yang baik dapat
dijadikan faktor pendorong. Keempat faktor tersebut adalah demografi Indonesia, tren urbanisasi, harga komoditas,
dan perkembangan di China.

Menurut pendapat kami, ada tiga faktor utama yang akan sangat mempengaruhi kondisi ekonomi dunia
di tahun 2015. Pertama, pemulihan ekonomi dunia masih akan berjalan lambat. Lambatnya pemulihan
ekonomi dunia ini disebabkan karena aktivitas investasi yang sangat rendah. Kedua, tingkat inflasi dunia
juga masih akan berada di posisi yang rendah dan ketiga, aktivitas ekonomi dunia yang lemah akan terus
memberikan tekanan terhadap harga komoditas dunia.

Sementara itu, aktivitas ekspansi yang dilakukan oleh korporasi di AS juga terjadi sangat lambat.
Tingkat hutang korporasi tetap meningkat, akan tetapi hutang tersebut lebih banyak digunakan untuk
melakukan pembelian kembali saham (buy-back) atau melakukan merger & akusisi. Ekspansi tidak
dilakukan karena kapasitas produksi yang ada masih berlimpah.

PAS AR

Studi-studi terkini, seperti yang diungkap IMF, mengarah pada frekuensi stagnasi yang lebih besar dalam negaranegara kelas menengah. Brazil yang tumbuh cepat di era 1960-70an, sejak 1981 (pada saat PDB per kapita –nya
mencapai USD 3,939 (kurang lebih seperti Indonesia saat ini) hingga 2004 mengalami pertumbuhan yang melambat.
Hal yang sama terjadi di Mexico mulai 1981 ketika PDB per kapita-nya mencapai USD 6,965. Afrika Selatan juga
mengalami hal yang sama.

3.1. Prospek Makro Ekonomi

Di dalam World Economic Outlook (WEO) yang dirilis pada bulan Oktober 2014 yang lalu, International
Monetary Fund (IMF) memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2014 ini akan
mencapai angka 3,3%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2015, akan mencapai angka
3,8%. Angka sebesar 3,3% tersebut lebih rendah 0,1% jika dibandingkan proyeksi yang dirilis oleh IMF
pada bulan Juli 2014 yang lalu. Sementara itu, angka sebesar 3,8% untuk tahun 2015, ternyata lebih
rendah 0,2% jika dibandingkan proyeksi yang dirilis bulan Juli 2014. Menurut penjelasan IMF, revisi
tersebut dilakukan setelah mempertimbangkan angka pertumbuhan ekonomi dunia selama semester
pertama 2014, yang ternyata lebih rendah dari yang diharapkan.

PROS PEK

Salah satu studi mengenai Indonesia yang paling sering didiskusikan tahun ini adalah makalah Bank Dunia yang
diterbitkan Mei 2014, ‘Indonesia, Avoiding The Trap’. Makalah ini pada intinya adalah saran yang diajukan Bank
Dunia agar Indonesia bisa menghindari apa yang dikenal sebagai ‘Jebakan Pendapatan Menengah’, atau kondisi
stagnasi yang dialami negara-negara dalam kategori berpenghasilan menengah (sekitar USD1,000 hingga $12,000
gross national income per orang diukur dengan uang 2010).

PROSPEK
PASAR 2015
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Tabel 3.2. Proyeksi Suku Bunga Dunia 2015

Sumber: IMF, World Economic Financial Survey, World Economic outlook, October 2014

Sumber: Bloomberg

Negara

GDP (% yoy)

Negara

Central Bank Rate (%)

2014

2015F

2014

2015

Dunia

3,3

3,8

Amerika Serikat

0,3

1,0

Negara Maju

1,8

2,3

Uni Eropa

0,1

0,1

Amerika Serikat

2,2

3,1

China

6,0

6,0

Uni Eropa

0,8

1,3

Jepang

0,1

0,1

Jerman

1,4

1,5

India

8,0

7,7

Perancis

0,4

1,0

Italia

(0,2)

0,8

Spanyol

1,3

1,7

Jepang

0,9

0,8

Inggris

3,2

2,7

Kanada

2,3

2,4

Lainnya

2,9

3,1

IMF memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi di negaranegara maju akan mencapai angka 1,8% untuk tahun 2014 dan
2,3% untuk tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi di negara-negara
maju akan dimotori oleh pemulihan ekonomi AS. Menurut IMF,
pemulihan ekonomi AS itu akan sangat didukung oleh kondisi
kebijakan moneter yang akomodatif di AS, kondisi pasar keuangan
yang relatif stabil, kondisi fiskal yang mulai kondusif, kondisi
keuangan masyarakat yang relatif sehat serta pasar perumahan
yang mulai pulih. Pertumbuhan ekonomi AS diproyeksikan oleh
IMF akan mencapai angka 2,2% di tahun 2014 dan 3,1% di tahun
2015. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di kawasan Eropa
diperkirakan akan mencapai angka 0,8% di tahun 2014 dan 1,3%
di tahun 2015. Dengan proyeksi terjadinya pemulihan kegiatan
investasi di Jepang, maka pertumbuhan ekonominya akan mencapai
angka 0,9% di tahun 2014 dan 0,8% di tahun 2015.

Tabel 3.3. Imbal Hasil Obligasi Pemerintah 10 Tahun (Mata Uang Lokal)

Boon Peng Ooi, CIO Fixed Income Eastspring Investments,
menambahkan “Kami melihat Indonesia lebih positif
dibandingkan dengan beberapa negara di Asia. Kondisi terkait
reformasi pemerintahan dan imbal hasil portofolio yang cukup
tinggi ditengah kondisi global yang masih banyak menerapkan
suku bunga rendah justru memberikan dampak yang positif
untuk market Indonesia saat ini.”
Adapun risiko utama untuk Indonesia adalah pada tren
penurunan dalam perdagangan khususnya di harga komoditas
dalam konteks persyaratan untuk pendanaan secara eksternal dan
nilai mata uang yang “fairly valued”. Penurunan harga komoditas
yang berkelanjutan berpotensi mengakibatkan penurunan pada
konsumsi domestik dan investasi.

Sumber: Bloomberg

Negara

Imbal hasil obligasi
10 tahun

Amerika Serikat

2,33

Uni Eropa

0,79

China

0,64

Jepang

0,51

India

8,16

Pernyataan yang dirilis oleh The Fed di bulan Oktober 2014 juga
menunjukan bahwa saat ini, The Fed memiliki tingkat keyakinan
yang lebih tinggi terhadap prospek pemulihan ekonomi di AS
dibandingkan dengan tingkat keyakinan yang dirilis sebelumnya.
Namun demikian, The Fed akan tetap mempertahankan tingkat
suku bunga rendah untuk sementara waktu hingga ekonomi AS
diyakini telah sepenuhnya pulih. Konsensus pasar memprediksikan
bahwa tingkat bunga di AS akan mulai dinaikkan pada pertengahan
tahun 2015.

Pada sisi positifnya, reformasi yang baru saja terjadi (yaitu
pengurangan BBM bersubsidi) adalah suatu kemajuan yang positif
untuk ruang fiskal pemerintah agar bisa mendanai pembangunan
infrastruktur. Pasar saham juga sudah “fairly valued”. Meskipun
demikian, profitabilitas perusahaan masih tinggi dan balance
sheet korporasi masih berada di level yang stabil.
Bank Indonesia yang akomodatif telah mengambil
pendekatan pro-pasar yang lebih dalam dengan melakukan
kebijakan memperketat kondisi moneter untuk mengatasi
ketidakseimbangan makro dan juga memungkinkan pasar mata
uang untuk berfungsi lebih normal dengan peningkatan likuiditas.
Selama 12 – 18 bulan terakhir BI telah mendapat kepercayaan
dari pasar dengan membuat keputusan yang sulit seperti
mempertahankan pengetatan likuiditas untuk antisipasi
ketidakseimbangan pada kondisi makro, meskipun hal ini
berpotensi pada penurunan pada pertumbuhan ekonomi.
Keputusan kenaikan suku bunga 25 bps ini merupakan keputusan
yang diluar ekspektasi pasar. Namun, keputusan ini sejalan
dengan kondisi suku bunga The Fed yang rencananya akan mulai
dinaikkan dalam waktu 6 – 12 bulan kedepan. Jika kenaikan suku

Defisit transaksi neraca berjalan masih menjadi masalah struktural
yang disebabkan oleh banyaknya aliran dana keluar akibat dari
porsi impor yang melebar. Dorongan reformasi yang sukses bisa
memperluas peluang investasi sehingga mengurangi tekanan pada
neraca transaksi berjalan.
Meskipun demikian, kenaikan harga BBM bersubsidi lalu dan
penurunan minyak mentah dunia yang signifikan berpotensi
mengurangi tekanan CAD dikarenakan neraca perdagangan yang
berpotensi membaik pada tahun 2015. Peningkatan pada porsi
investasi di Indonesia dapat memberikan efek positif khususnya
perbaikan pada neraca perdagangan. Namun, salah satu risiko
yang perlu diamati adalah dampak dari penurunan harga minyak
mentah terhadap komoditas lain yang merupakan produk ekspor
utama Indonesia.

Harapan Investor Asing Pada
Pemerintah Indonesia
Setelah menaikan harga BBM pada bulan November lalu, kirakira apa yang menjadi harapan investor asing akan tindakan
pemerintah Indonesia.
Kebijakan selanjutnya yang ditunggu antara lain adalah realokasi
dana subsidi ke porsi infrastruktur dan mungkin pengalihan
skema subsisidi BBM ke skema tetap. Selain itu, juga pada
reformasi ketenagakerjaan dan reformasi hukum terutama pada
sektor minyak dan gas.
Jika Indonesia dapat sukses terus memberikan kondisi investasi
dan reformasi kebijakan yang kondusif, maka seharusnya
Indonesia kembali dapat menjadi primadona tujuan Investasi
dari investor asing.
“Reformasi akan memberikan potensi / sentiment positif pada
perubahan di credit rating Indonesia, perbaikan di makro
ekonomi, dengan imbal hasil surat hutang yang cukup tinggi”,
tambah Boon Peng.

2 0 1 5

Tabel 3.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara-negara Maju 2015

PAS AR

Selain itu, mata uang Rupiah juga masih agak rentan terhadap
penurunan dari harga-harga komoditas dan penguatan mata
uang Dollar AS. Jika suku bunga global masih terjaga dan tingkat
inflasi terjaga rendah, maka suku bunga Indonesia dan mata uang
akan memberikan kinerja lebih baik di tahun depan.

Selain itu, adapun beberapa faktor eksternal yang menjadi risiko
seperti penurunan berkelanjutan pada harga komoditas dan
ekspektasi kenaikan suku bunga the Fed AS. Kenaikan suku bunga
ini memberikan efek pada peningkatan imbal hasil di global dan
penguatan mata uang Dollar AS, sehingga menambah sentimen
negatif pada kondisi investasi di “Emerging Market”.

PROS PEK

“Kami menilai saham-saham di Indonesia sebagai neutrally valued
berdasarkan dari prospek earnings. Surat utang dalam negeri
masih tergolong menarik apabila dibandingkan dengan obligasi
sejenis dengan rating yang sama. Mata uang Rupiah agak sedikit
overvalued.”, tambah Kelvin.

bunga US kedepannya akan sejalan dengan ekspektasi pasar
dan tidak akan membuat volatilitas yang berlebihan maka ada
kemungkinan BI akan berganti haluan fokus pada pertumbuhan
ekonomi. Namun, dengan inflasi yang cenderung akan melebihi
dari ekspektasi 2015 (3 – 5%), maka ada kemungkinan BI akan
tetap memperketat likuiditas dan kenaikan suku bunga sebanyak
25 bps masih akan mungkin terjadi.
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yang kuat dan struktur demografi yang mendukung. Namun yang
menjadi pertanyaan pada tingkat valuasi sekarang, apakah asetaset Indonesia masih menarik? Apakah aset-aset tersebut masih
bisa menarik arus likuiditas global untuk terus masuk?

24.3

26.1

3Q13
25.8

3Q14
39.0

ST ext debt/ext debt

16.9

17.9

17.4

17.6

Ext debt/FX reserve

218.0

284.3

279.3

288.2

Ext Vulnerability indicator

47.8

51.9

61.0

61.0

FX debt/govt debt

45.0

46.7

42.8

31.5

Govt revenue/GDP

16.3

15.7

15.6

27.8

External debt/GDP

26.6

30.4

32.8

32.8

Primary balance/GDP

0.1

(1.1)

(1.3)

0.5

GDP per capita (USD)

3,510.0

3,502.0

3,405.0

9,888.0

Fiscal balance/GDP

(1.1)

(2.3)

(2.4)

2.5

CA bal/GDP

0.2

(3.3)

(2.9)

2.7

3.5. Strategi Aset Alokasi Global 2015
Pada tahun 2015, pasar memperkirakan adanya penguatan
pertumbuhan ekonomi global and kenaikan suku bunga AS pada
pertengahan tahun depan. Disisi lain, Eropa, Jepang, dan China akan
tetap mempertahankan kebijakannya untuk mengeluarkan stimulus
ekonomi. Melihat kondisi seperti ini, ditambah dengan penurunan
harga komoditas, kemungkinan akan berkontribusi terhadap
dikeluarkannya kebijakan moneter yang akomodatif serta menunjang
pertumbuhan dan keuntungan pada pasar saham.
Secara umum, hampir di semua kawasan akan mengalami sedikit
penurunan pertumbuhan. Dengan pertumbuhan ekonomi China
yang moderat dan tingkat suku bunga yang masih relatif tinggi
maka hal ini berpotensi menghambat pertumbuhan,termasuk bagi
para eksportir komoditas. Akan tetapi bagi kebanyakan pelaku
pasar, inflasi yang rendah dan tekanan pada cost input umumnya
akan mendukung pertumbuhan dan profitabillitas yang baik.
Dalam konteks ini, tingkat imbal hasil dari global ekuitas (1/PE)
sebesar 7% masih relatif menarik bila dibandingkan dengan tingkat
imbal hasil obligasi pemerintah dari negara-negara maju (1.1%
dalam satuan nominal).
Kelvin Blacklock, CIO Global Asset Allocation Eastspring Investments,
mengatakan “Pasar Ekuitas global akan lebih menarik untuk tahun
2015. Kami mengalokasikan 50% anggaran kami pada aset ekuitas/

saham. Sedangkan pada produk campuran kami, ini bisa diartikan
65% targetnya berada di pasar ekuitas/saham.”
Untuk posisi aset ekuitas di pasar negara berkembang, kami
melakukan pemilihan secara selektif, berfokus di Asia utara dan
negara berkembang di Eropa. Sedangkan untuk porsi di Asia
hampir mendekati netral.
Pasar Asia utara masih menjadi preferensi kami karena valuasi
yang masih relatif rendah, depresiasi mata uang dan masih ada
potensi kenaikan mengikuti tren pertumbuhan di negara Amerika
Serikat. Kami lebih memilih Taiwan, Korea dan Jepang.
Untuk China posisi kami masih netral. Meskipun valuasi pasarnya
masih cukup murah berdasarkan historikal. Namun, kami masih
mencermati mengenai tren penurunan dari profit/keuntungan
Emiten dan kenaikan yang sifatnya semu. Tingkat utang terhadap
operating cash flow sekitar 10 kali untuk pasar lokal dibandingkan
dengan 7 kali pada indeks global dan free cash flow masih negatif
pada sektor korporasi secara agregat. Ini juga mencerminkan
kelebihan kapasitas/over capacity pada beberapa industri.

Strategi Investasi di Indonesia 2015
Tak diragukan lagi prospek jangka panjang Indonesia tentunya
masih sangat menarik karena ditopang oleh konsumsi domestik

GDP (% yoy)
2014

2015

Dunia

2,5

2,9

Negara Berkembang

4,4

5,0

Rusia

0,2

0,5

China

7,4

7,0

India

5,4

5,5

ASEAN 5

4,7

5,4

Indonesia

5,2

5,6

Brazil

0,2

1,2

Mexico

2,5

3.8

South Africa

1,5

2,5

Indonesia memiliki dua faktor penting yang akan sangat mendukung
pertumbuhan ekonominya. Dua faktor tersebut adalah
kondisi demografi yang baik dan tingkat hutang yang rendah.
Usia populasi produktif di Indonesia masih sangat tinggi. Jumlah usia produktif (20 – 55 tahun) di Indonesia pada tahun 2010, tercatat
sebesar 114 juta jiwa. Angka tersebut akan meningkat menjadi 139 juta jiwa di tahun 2020 yang akan datang. Usia produktif yang besar ini
menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja di Indonesia masih berlimpah. Tingkat upah juga cenderung masih rendah. Kondisi ini akan menarik
minat aktivitas investasi di Indonesia.
Setelah terjadinya krisis keuangan di Asia di tahun 1998 yang lalu, tingkat hutang di Indonesia, terus mengalami penurunan. Posisi hutang
terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) – Debt to GDP - di Indonesia, saat ini berada di kisaran 24%. Posisi tersebut jauh lebih rendah
jika dibandingkan dengan posisi hutang terhdadap PDB yang dimiliki oleh negara-negara maju seperti Jepang (235%), AS (72%), Uni Eropa
(93%). Posisi rasio hutang yang rendah ini menunjukkan kesempatan yang besar bagi Indonesia untuk membiayai kegiatan ekonominya dengan
menambah jumlah hutang.

Grafik 3.5. Piramida Populasi
Angkatan Kerja di Indonesia
Sumber: World Population Prospect

Keterangan: Horizontal axis
menyatakan satuan usia,
vertical axis menyatakan
jumlah populasi angkatan
kerja dalam satuan juta jiwa
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Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di negara-negara
berkembang di seluruh dunia, akan mencapai angka 4,4%
untuk tahun 2014 dan 5,0% untuk tahun 2015. Ekonomi China,
diperkirakan masih akan mencapai angka lebih dari 7% di tahun
2014 dan 2015 dengan dukungan beberapa kebijakan moneter
dan fiskal yang akan diambil oleh pemerintahnya. Untuk Indonesia,
IMF memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2014
akan mencapai 5,2% di tahun 2014 ini dan akan mencapai angka
5,5% di tahun 2015 yang akan datang.

PAS AR

Sumber: Morgan Stanley

3Q13

Sumber: IMF, World Economic Financial Survey, World Economic outlook, October 2014

PROS PEK

Tabel 3.30. Profil Kredit Indonesia

Tabel 3.4. Proyeksi Pertumbuhan Negara-negara Berkembang 2015
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Dari tiga lembaga pemeringkat internasional, baru Moody’s dan Fitch yang sudah menganggap Indonesia sebagai investment grade sedangkan S&P
belum melakukannya sehingga secara umum Indonesia belum dianggap investment grade. Tanpa mengubah peringkat kredit, S&P menurunkan
outlook Indonesia dari positif ke stabil pada Mei 2013 sejalan dengan memburuknya beberapa indikator fundamental. Dari sisi profil kredit,
beberapa indikator sebenarnya setara dengan negara berperingkat BBB namun dipandang lemah pada beberapa indikator kunci seperti rasio
pendapatan negara terhadap PDB dan PDB per kapita. Kenaikan peringkat menjadi BBB oleh S&P belum tentu terjadi pada 2015, namun perubahan
outlook kembali menjadi positif bisa diharapkan bila pemerintahan Joko Widodo dapat menunjukkan langkah-langkah berarti untuk membenahi
perekonomian. Outlook positif dapat meningkatkan aliran dana ke obligasi pemerintah berdenominasi rupiah maupun USD.

Grafik 3.6. Rasio Hutang Terhadap PDB

Grafik 3.7. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2015

Sumber: Bloomberg

Sumber: Bloomberg

3.4. Prospek Pasar Pendapatan Tetap
Kenaikan bahan bakar minyak di akhir tahun 2014 menjadi titik
awal positif untuk pasar obligasi Indonesia. Kenaikan sebesar Rp
2,000 per liter untuk BBM jenis premium mendorong inflasi tahun
2014 menjadi 8,2% namun dengan pertumbuhan ekonomi yang
melambat, Bank Indonesia tidak akan menaikkan BI-rate sepanjang
tahun 2015. Tekanan inflasi akibat kenaikan BBM akan mereda
dalam 3 bulan sehingga inflasi tahunan 2015 diperkirakan akan
turun menjadi 6,5%. Selain tekanan inflasi di awal tahun, kenaikan
BBM akan mengurangi beban struktural subsidi sehingga postur
anggaran menjadi lebih sehat dan ekspektasi inflasi di tahun 2016
menjadi lebih rendah.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dibuat oleh IMF tersebut sejalan dengan proyeksi yang dibuat oleh Bank Indonesia dan konsensus
pasar. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan akan sangat dipengaruhi oleh kombinasi beberapa kondisi berikut ini, yaitu imbas dari
penyesuaian harga subsidi BBM, harga komoditas dunia yang masih mengalami tren penurunan harga, pemerintah dan BI masih harus berusaha
memperbaiki posisi defisit neraca berjalan (Current Account Deficit) dan imbas dari normalisasi tingkat bunga dunia yang dimotori oleh AS. Selain
itu, tingkat Loan to Deposit Ratio (LDR) yang masih cukup tinggi di sektor perbankan serta ekspektasi inflasi yang harus dijaga setelah penyesuaian
harga BBM bersubsidi, masih mengharuskan Bank Indonesia untuk mempertahankan kebijakan tingkat bunga ketat.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2015 masih akan sangat ditopang oleh laju pertumbuhan tingkat konsumsi masyarakat. Hingga kuartal
ketiga tahun 2014, konsumsi masyarakat memberikan kontribusi sebesar 56% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Laju pertumbuhan
investasi dan kinerja ekspor memberikan kontribusi yang kurang lebih sama terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kontribusi belanja
pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi masih relatif rendah.

Grafik 3.8. Kontribusi C+I+G+X
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Sumber: Bloomberg

Tabel 3.28. Kebutuhan Pembiayaan Negara Tahun 2015
Sumber: DJPU, Bloomberg

2013

2014

2015

Subsidi energi

310

350

345

Defisit anggaran

210

241

246

% PDB

2,2

2,4

2,2

Suplai SUN (net)

225

265

277

Suplai SUN (gross)

323

430

431

Suplai obligasi pemerintah tahun 2015 sesuai anggaran kurang lebih sama dengan suplai 2014. Bila dibandingkan dengan penyerapan pasar
yang baik di tahun 2014 (meskipun suplai meningkat 33% terhadap tahun 2013), tekanan atas harga yang diakibatkan oleh suplai masih dapat
diatasi. Di sisi lain, dana investor asing yang selama ini menjadi penopang pasar domestik masih akan terus mengalir karena selisih suku bunga
antara Amerika dengan Indonesia masih lebar. Sekedar gambaran, selisih antara suku bunga acuan 10 tahun Amerika dengan Indonesia saat ini
masih dalam rentang rata-rata historis, bahkan masih 1% di atas selisih ketika terjadi gejolak pasar keuangan di pertengahan tahun 2013 akibat
rencana Bank Sentral Amerika untuk mengakhiri Quantitative Easing. Di tengah wacana kenaikan suku bunga Amerika di semester kedua tahun
2015, selisih yang lebar akan menjadi penyangga pergerakan sehingga pelemahan tidak akan dalam.
Di sisi lain, bila dibandingkan dengan imbal hasil obligasi negara-negara lain dengan fundamental ekonomi yang kurang lebih sama dengan
Indonesia, obligasi Indonesia masih tetap menarik karena secara nominal maupun riil (selisih antara imbal hasil obligasi dengan inflasi) nilainya
masih cukup tinggi. Likuiditas masih akan mengalir untuk mengejar imbal hasil di pasar negara berkembang karena stimulus moneter Bank
Sentral Eropa dan Bank Sentral Jepang akan menjadi penyeimbang ekspektasi kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika.
Grafik 3.29.
Perbandingan 10 Year Yield Peers vs
Indonesia (Mata Uang Lokal)
Sumber: Bloomberg
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3.3.4. Ritel - Menyiasati Pelemahan Daya Beli dan Kenaikan Biaya

Proyeksi Inflasi 2015

Peritel (Ace Hardware, Ramayana, Mitra Adiperkasa, dan Matahari Dept Store) membukukan total laba operasi sebesar Rp8,816 miliar (+19%
yoy) untuk 9 bulan operasi di 2014, dan Rp3,914 milyar untuk kuartal 3 (-3%). Peritel yang merupakan refleksi daya beli masyarakat sudah mulai
menunjukkan gejala perlambatan sebagai dampak dari pengetatan likuiditas yang dijalankan Bank Indonesia. Pelemahan ini merata. Dari grafik
same-store-sales (penjualan di toko yang sama) terlihat bahwa AceHardware menunjukkan gejala perlambatan yang lebih terlihat, sementara
Ramayana dan Mitra Adiperkasa, dua peritel untuk kelas masyarakat yang berbeda, juga sejak Januari 2014 sudah mulai menunjukkan perlambatan.

Tingkat inflasi dunia diperkirakan masih akan berada di posisi yang rendah karena laju pertumbuhan
ekonomi yang terjadi saat ini, masih jauh di bawah laju pertumbuhan ekonomi yang potensial (output
gap). Kondisi ini mengakibatkan kapasitas produksi menjadi berlimpah, termasuk didalamnya pengunaan
tenaga kerja yang rendah (tingkat pengangguran yang masih tinggi), yang mengakibatkan tingkat
pendapatan (income) yang rendah. Selain itu, rendahnya tingkat inflasi dunia juga disebabkan karena
anjloknya harga komoditas dunia
Tingkat inflasi yang rendah jika dibarengi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang rendah akan
cenderung menggiring bank sentral untuk mengadopsi kebijakan uang longgar. Seperti yang kita
ketahui, kebijakan uang longgar ini telah diadopsi oleh bank sentral Eropa dan Jepang. Bank sentral di
kedua kawasan tersebut berusaha untuk memerangi tingkat inflasi yang rendah dengan cara melakukan
kebijakan Quantitative Easing (QE). Namun demikian, jika tingkat konsumsi di dalam negari masih rendah
dan tidak berhasil memerangi tingkat inflasi yang rendah, maka salah satu cara untuk memerangi tingkat
inflasi yang rendah adalah dengan depresiasi mata uang.

Grafik 3.26. Same-Store-Sales
Melambat di Semua Tempat
Catatan : RALS (Ramayana Lestari),
ACES (Ace Hardware), MAPI (Mitra
Adiperkasa)
Sumber : Deutsche Securities

Grafik 3.9. Indeks perubahan mata
uang regional terhadap USD.
Sumber: Bloomberg

ACES
RALS
MAPI

Indonesia - Rupiah
Singapura - Dollar
Malaysia - Ringgit
Filipina - Peso
Thailand - Bath

2012

2013

9M14

173,878

231,530

275,994

308,452

RALS

774,445

821,838

893,083

962,567

1,006,771

997,581

MAPI

381,752

422,347

465,140

570,253

650,480

663,576

PAS AR

2011

135,550

PROS PEK

2010

105,687
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2009
ACES

IMF memproyeksikan bahwa tingkat inflasi di negara-negara maju akan tetap berada di tingkat yang
rendah yang memberikan indikasi bahwa telah terjadi kesenjangan pertumbuhan ekonomi potensial
(output gap) yang cukup signifikan serta kondisi deflasi masih akan menjadi masalah besar yang harus
dihadapi. Inflasi di AS untuk tahun 2014 diproyeksikan akan mencapai 1,6% dan perlahan akan melaju
ke posisi target inflasi yang ditetapkan oleh The Fed sebesar 2%. Inflasi di kawasan Eropa, secara perlahan
akan bergerak ke angka 0,9% di tahun 2015 dan 1,2% di tahun 2016. Sementara itu di Jepang, tingkat
inflasi untuk tahun 2015, diproyeksikan akan mencapai angka 1,1% untuk kemudian secara bertahap
akan begerak menuju angka 2% dalam jangka waktu menengah.

2 0 1 5

Pertumbuhan lantai ritel sebenarnya juga sudah menunjukkan perlambatan sejak 2013. Ini terlihat dari pertambahan jumlah lantai di 2013
dan 9 bulan 2014 dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ramayana bahkan sudah mengurangi jumlah lantainya. Kecenderungan ini bisa
berlanjut di tahun depan meskipun harapannya akan lebih baik. Jika tahun ini angka pertumbuhan PDB di sekitar 5,1%, dan tahun depan
membaik, mungkin 2014 sudah mencapai dasarnya dan mulai lebih baik 2015 dan selanjutnya.

Grafik 3.10. Proyeksi Tingkat Inflasi di Indonesia
Sumber: Bloomberg

Harga Komoditas Dunia 2015
Dua alasan utama dibalik anjloknya harga komoditas dunia
adalah turunnya permintaan komoditas dari China dan debut
dari teknologi Shale oil sebagai alternatif pengganti produksi
minyak mentah. Hasil produksi shale oil ini menambah jumlah
pasokan minyak dunia yang saat ini masih di dominasi oleh
negara-negara penghasil minyak (OPEC). Menurut estimasi EIA,
pangsa pasar produksi minyak OPEC di tahun 2015 akan menjadi
38,7% atau menurun dari 41,2% yang tercatat di tahun 2012
yang lalu akibat dari penambahan pasokan dari produksi shale
oil tersebut. Untuk mencegah turunnya harga minyak dunia lebih
jauh lagi, maka pasokan minyak dunia harus dikurangi.

Seperti yang diharapkan pasar, pemerintah akhirnya memutuskan
untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Harga BBM rata-rata naik Rp2.000/liter (rata-rata tertimbang naik
33%). Harga bensin naik ke Rp8.500/liter (+31%) dan harga solar
ke Rp7.500/liter (+36%). Inflasi diperkirakan akan naik menjadi
7,3% pada akhir tahun 2014 ini. Kenaikan inflasi ini diperkirakan
hanya akan terjadi sesaat dan akan segera mereda di 2-3 bulan
setelahnya, seperti kenaikan BBM yang terjadi pada tahun 2005
dan 2013 lalu.

Di AS, penurunan harga minyak diharapkan dapat memperbaiki
pendapatan yang dapat dibelanjakan (disposable income).
Namun demikian, untuk negara-negara penghasil dan
pengekspor minyak seperti Rusia, Norwegia, Irak, Iran, Nigeria,
dampaknya akan sangat merugikan. Negara-negara tersebut
juga memiliki jumlah hutang yang besar. Hasil ekspor minyak
menjadi sumber pendapatan utama bagi negara. Anjloknya
harga minyak secara langsung akan mengurangi kemampuan
mereka untuk dapat memenuhi kewajiban keuangannya.

Grafik 3.11. Grafik Mata Uang Rusia dan Norwegia

Grafik 3.12. Imbal Hasil Obligasi Pemerintah Rusia dan Norwegia

Sumber: Bloomberg

Sumber: Bloomberg

3.3.3. Komoditas – Penurunan Harga Minyak, Kesempatan atau
Tantangan Buat Saham Komoditas
Penurunan harga minyak yang tajam membuat kelegaan dan juga kekhawatiran bagi investor. Kelegaan karena penurunan harga minyak
dunia yang diikuti dengan kenaikan harga BBM domestik membantu pemerintah menyehatkan keuangan negara. Kekhawatiran timbul karena
penurunan harga minyak dapat menyeret penurunan harga komoditas ekspor Indonesia lainnya seperti batubara dan minyak kelapa sawit (CPO).
Apakah penurunan harga minyak dunia jelek untuk profitabilitas perusahaan komoditas?
Jika kita melihat tabel biaya produksi kas batubara di tabel 1 dan harga batubara saat ini (USD61,2/MT, Newcastle) dan harga CPO (USD633.4/
MT) dibanding biaya produksi kas-nya, terlihat masih ada margin yang cukup. BBM (diesel) kira-kira menyumbang 25-30% dari biaya produksi
kas untuk batubara, sementara untuk CPO bagian terbesar dari biaya adalah untuk pupuk (sekitar 40%), dan harga pupuk lebih terkait pada
harga gas alam daripada harga minyak. Gas alam memiliki pergerakan yang berbeda. Gambar 2 menunjukkan bahwa harga batubara turun
lebih dahulu dibanding dengan harga minyak dunia, dan ini mengindikasikan perbaikan profitabilitas perusahaan batubara, sementara Gambar
3 menunjukkan harga CPO yang turun sementara harga gas alam tetap stabil yang mengindikasikan kondisi yang sulit bagi profitabilitas
perusahaan CPO.

Tabel 3.23. Tabel Biaya Produksi
Batubara dan CPO

Biaya Produksi

Sumber : Mandiri Sekuritas

Indotambang
Adaro

9M 13

9M 14

Naik/Turun

57,66

52,22

-9,44%

41,01

38,52

-6,06%

Batubara Bukit Asam

42,79

43,33

1,27%

Harum Energy

48,02

48,19

0,35%

Bumi Resources

41,20

34,30

-16,75%

25,64%

Batubara (USD/MT)

CPO (USD/MT)

Rusia - Rubel
Norwegia - Krona

10Y Rusia

Astra Agro

344,30

432,59

London Sumatra

394,16

416,41

5,64%

Sampoerna Agro

373,16

434,88

16,54%

BW Plantation *) 1H

254,83

318,33

24,92%

Salim Ivomas

394,73

406,45

2,97%

10Y Norwegia
Grafik 3.25. Grafik Pergerakan Harga Minyak Mentah Dunia dan Batubara

Sumber : Bloomberg

Sumber : Bloomberg

PAS AR
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Grafik 3.24. Grafik Pergerakan Harga Gas Alam dan CPO

Revisi APBN 2015 untuk Indonesia yang Lebih Baik

Natural Gas
(USD/mmbtu) - LHS

CPO (USD/MT) - RHS

Brent (USD/
barrel) - LHS

Coal (USD/MT) - RHS
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Pendapatan negara di dalam APBN 2015 ditetapkan akan mencapai angka Rp1762,3triliun atau meningkat sebesar 7,8% dari APBNP 2014.
Sementara itu, belanja negara telah dianggarkan menjadi Rp2019,9 triliun , atau meningkat sebesar 7,6% dari APBNP 2014. Dengan demikian,
defisit anggaran akan mencapai Rp257,6triliun atau mencapai 2,32% dari Produk Domestik Bruto atau turun dari 2,4% dari defisit yang
tercatat di APBNP 2014.

PROS PEK

Indonesia adalah negara pengimpor minyak mentah karena jumlah konsumsi minyak yang sangat tinggi. Konsumsi minyak tinggi karena
program subsidi bahan bakar minya (BBM) yang dijalankan oleh pemerintah. Tingginya subsidi BBM ini sangat membebani anggaran
pemerintah. Disamping itu, alokasi anggaran pemerintah menjadi tidak tepat sasaran. Seharusnya, alokasi anggaran tersebut bisa digunakan
untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang masih sangat dibutuhkan di Indonesia.

Sumber : Mandiri Sekuritas

Rp Miliar

Backlog

Advances from
Customer 9M14

Backlog/
Advances

Backlog

Advances from
Customer 9M13

Backlog/
Advances

PWON

3.757,9

1.580,7

2,4

2.714,1

1.611,8

1,7

JRPT

2.393,3

2.762,3

0,9

2.349,0

2.789,1

0,8

MDLN

2.350,2

509,1

4,6

785,1

487,6

1,6

BKSL

3.677,3

1.440,0

2,6

2.419,6

1.143,0

2,1

BSDE

8.519,9

3.883,1

2,2

7.538,8

4.159,4

1,8

SMRA

5.214,3

3.912,1

1,3

5.031,1

5.395,4

0,9

APLN

9.207,2

5.937,2

1,6

7.458,9

4.563,5

1,6

CTRA

14.366,9

5.839,5

2,5

12.468,5

5.696,7

2,2

ASRI

7.003,2

2.655,0

2,6

5.513,8

3.657,7

1,5

LPCK

2.885,3

1.515,9

1,9

3.151,3

2.005,5

1,6

Average

2,2

Average

1,6

2015
APBN-P

RAPBN

Economic growth (%)

6,0

5,5

5,6

Inflation (%)

5,5

5,3

4,4

SPN 3 month rate (%)

5,5

6,0

6,2

Exchange rate (IDR/USD)

10,500

11,600

11,900

ICP (USD/barrel)

105

105

105

Oil lifting (000 bpd)

870

818

845

1,240

1,224

1,248

Gas lifting (000 boepd)

Dari total belanja negara sebesar Rp 2019,9 triliun tersebut,
sebesar 21% atau sekitar Rp 433,5 triliun akan dialokasikan untuk
mendukung subsidi pemerintah. Dari angka Rp 433,5 triliun tersebut,
sebesar Rp 291,1triliun akan dialokasikan untuk mendukung subsidi
BBM. Angka yang sangat besar. Sedangkan sekitar Rp 72 triliun akan
dialokasikan untuk mendukung subsidi listrik. Dengan pemerintah
menaikan harga BBM bersubsidi Rp 2.000/liter, keputusan ini akan
menghemat anggaran pemerintah sebesar Rp 120 Triliun (USD
9,8 miliar) dalam APBN 2015. Tentu saja penghematan anggaran
ini diharapkan dapat dialihkan dari belanja konsumtif ke belanja
produktif seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dll.

Grafik 3.2.9. Aliran Dana Asing ke Bursa Saham Indonesia
Catatan : 2014 YTD per 31 Oktober 2014
Sumber : Bloomberg

Grafik 3.14. Defisit Anggaran 2015
Sumber: Bloomberg

Aliran Dana Asing Diperkirakan Tidak Akan
Menyusut di 2015

Grafik 3.22.
Residential Property
Price Index: BI:14 City
Sumber : CEIC, BI, Mandiri Sekuritas

Berdasarkan pencapaian 2014, kami menduga ada dua faktor
penentu utama pergerakan indeks 2015. Dua faktor tersebut
adalah ketersediaan arus dana dan perkiraan pertumbuhan laba.
Ketersediaan arus dana ditentukan oleh tinggi atau rendahnya
likuiditas dana di sistem baik domestik maupun global.
Sentimen dari sisi kebijakan pemerintah, kestabilan politik, akan
mempengaruhi sentimen yang berujung pada kesediaan investor
mengucurkan dana. Perkiraan pertumbuhan laba, juga akan
mempengaruhi pergerakan karena pada akhirnya keputusan
investasi tetap harus bersandar pada perkiraan tingkat
pengembalian investasi.

Menurut data dari BAPPENAS, Kementerian Pekerjaan Umum
membutuhkan dana untuk pembangunan infrastruktur di
Kementrian tersebut sebesar Rp 123,2 triliun, sedangkan di dalam
APBN 2015 hanya dianggarkan sebesar Rp 74,2 trilliun atau masih
terjadi defisit anggaran sebesar Rp 49,0 triliun. Kementerian
Perhubungan membutuhkan dana infrastruktur sebesar Rp 72,3
triliun, sedangkan anggaran yang disediakan hanya sebesar Rp
44,6 triliun atau masih terjadi defisit anggaran sebesar Rp 27,7
triliun. Sementara itu, kebutuhan dana infrastruktur di Kementerian
Perumahan Rakyat dan ESDM, masing-masing mencapai angka Rp
12,1 triliun dan Rp 16,9 triliun. Sedangkan anggaran yang tersedia
hanya sebesar Rp 4,6 triliun dan Rp 11,3 triliun. Masih terjadi defisit
anggaran sebesar masing – masing Rp 7,5 triliun dan Rp 5,6 triliun.

Tim regional kami memiliki dugaan bahwa suku bunga Fed AS
diperkirakan tidak akan naik banyak, sementara kucuran likuditas
perbankan sebagai akibat pelemahan ekonomi Eropa dan Jepang
diperkirakan akan sanggup menggantikan QE AS yang dihentikan
bulan Oktober 2014 ini.

Valuasi Masih Menarik Meskipun Tidak Murah
Data PE (Price Earning Ratio) dan PBV (Price to Book Value Ratio)
dalam rentang 2003-2014 untuk MSCI Indonesia menunjukkan
valuasi yang tidak murah (PE) dan rata-rata (PBV). Dengan harapan
akan adanya pertumbuhan ekonomi yang baik ke depan, pasar
saham Indonesia masih memiliki harapan kuat untuk berkinerja
positif. Tantangan terdepan adalah kenaikan BBM (yang akan
meningkatkan biaya perusahaan) dan penurunan harga komoditas
(yang akan menurunkan daya beli sebagian masyarakat Indonesia).
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Tabel 3.21. Pembelian yang mengandalkan pembiayaan pengembang

2014
APBN

PAS AR

Apakah harga rumah akan naik? Tentu saja, terutama setelah kenaikan BBM. Tetapi kenaikan ini diperkirakan juga tidak akan setajam kenaikankenaikan sebelumnya. Masalah daya beli mulai menjadi perhatian. Presales di 2015 diperkirakan bertumbuh sekitar 15% dibandingkan 2015
pelonggaran kebijakan Loan to Value (LTV), dan penurunan suku bunga dapat menjadi faktor positif sektor ini di 2015. Urbanisasi, dan kenaikan
pendapatan merupakan dua tren besar prospek properti. Ditambah dengan perbaikan infrastruktur perkotaan, properti merupakan sektor yang
tetap perlu diperhatikan.

Sumber: Kementerian Keuangan Indonesia

PROS PEK

Berdasarkan data-data laporan keuangan dari perusahaan properti yang diriset oleh Citi Research, laba operasi selama 9M14 tercatat tumbuh 10%
yoy menjadi Rp 8,0 triliun, dan laba bersih naik 5% menjadi Rp6,2 triliun. Ada fenomena menarik yang berhasil direkam oleh Mandiri Sekuritas yang
dapat dlihat pada tabel data pesanan yang belum dipenuhi (backlog) dan uang muka (advances). Backlog naik 20,1% yoy selama 9M14, sementara
uang muka turun 4,7% yoy. Data Bank Indonesia mencatat pertumbuhan pinjaman properti adalah sebesar 14,3% yoy di September 2014. Jika
penjualan naik, uang muka turun, dan kredit juga tidak tumbuh secepat penjualan, dari mana pembiayaan. Diperkirakan pembiayaan datang dari
perusahaan properti tersebut. Hal ini bisa terlihat dari promo-promo yang dilakukan terakhir-terakhir ini dimana perusahaan memberikan jangka
waktu yang lebih panjang untuk pelunasan uang muka. Tentu saja ini bukan merupakan keinginan pengembang, tetapi lebih dikarenakan keadaan.
Pengembang sendiri memperkirakan mereka hanya akan sanggup melakukan ini selama dua tahun lagi. Setelah itu perbankan harus kembali
menjadi penopang pembiayaan.

3.2. Prospek Pasar Saham

Tabel 3.13. APBN 2015
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3.3.2. Properti - Urbanisasi dan Perbaikan Infrastruktur Menunjang Harga

Pertumbuhan laba di MSCI Indonesia untuk 2015 yang di awal 2014 diperkirakan mencapai 14,1% yoy telah diturunkan paska laporan
keuangan 9 bulan 2014 menjadi 11,8%. Sementara ini kami sedang menunggu apakah revisi pertumbuhan laba 2015 sudah mencapai
titik bawahnya. Manakala posisi itu tercapai, prediksi arah indeks akan lebih terpetakan.

Grafik 3.16. Price to Earning Ratio (PE) MSCI Indonesia
(per 31 Oktober 3014) Mendekati +1std

Grafik 3.17. Price to Book Value Ratio (PBV) MSCI Indonesia
(per 31 Oktober 2014) Berada di Rata-rata

Sumber : Datastream, Morgan Stanley Research

Sumber : Datastream, Morgan Stanley Research

Secara industri, menurut data Bank Indonesia, pinjaman bertumbuh 13% yoy menjadi Rp 3.561,3 triliun, sementara dana pihak ketiga
naik 13,3% yoy menjadi Rp 3.995,8 triliun. Kredit bermasalah Non Performing Loan (NPL) gross naik dari 1,8% di akhir 2013 menjadi
2,3% di September 2014. Sektor yang mencatat kenaikan NPL terbanyak adalah sektor transportasi, pertambangan, dan jasa. Namun
ketiga sektor itu hanya berjumlah11,3% dari total pinjaman. Kenaikan BI rate sebanyak 175 bps sejak awal 2013, dan perlambatan
ekonomi dunia sudah mulai menunjukkan dampak negatifnya.
Dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi 2014 yang hanya sebesar 5,1%, kebanyakan analis memperkirakan pertumbuhan yang lebih
rendah di 2015 dibanding perkiraan pemerintah (5,8%) dan Bank Indonesia (5,4%). Angka pertumbuhan itu kebanyakan mendasarkan
pada pertumbuhan investasi, dibanding pertumbuhan konsumsi. Namun peryataan BKPM yang menyatakan pertumbuhan investasi
sebesar 28% di 2014 dan 15,4% di 2015, kelihatannya angka pertumbuhan pemerintah akan sulit dicapai. Bank sebagai agen
ekonomi, tentunya akan melakukan konsolidasi, dan ini membuat pertumbuhan laba dua digit di tahun depan akan sulit dicapai.

Grafik 3.19. Rasio Pinjaman
Terhadap Deposit
12M Fwd PE

12M Fwd PB

Avg

Avg

+1 stdev

+1 stdev

Sumber : Deutsche Bank Securities

Grafik 3.18. Revisi Pertumbuhan
Laba vs Kinerja MSCI
Source: I/B/E/S, MSCI, Credit Suisse Research

Indonesia breadth in
earnings revisions (LHS)
Indonesia yoy
performance (RHS)

Grafik 3.20. Kredit Bermasalah
Mulai Merangkak Keatas

3.3.1. Perbankan - Konsolidasi di Tengah Pelemahan Ekonomi
Secara sektor, kinerja 9 bulan 2014 mencatatkan kenaikan pendapatan bunga sebesar 16% yoy menjadi Rp123,7 triliun, dengan kenaikan laba
sebelum provisi sebesar 16% yoy menjadi Rp82,1 triliun. Angka ini berasal dari rekapitulasi yang dilakukan Citi Research terhadap BCA, BNI, BRI,
Mandiri, BTN, Bukopin, BPD Jabar dan Danamon. Laba bersih tumbuh lebih rendah yaitu 11% yoy menjadi Rp56,6 triliun.

PAS AR
PROS PEK
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Sumber : CEIC, Mandiri Sekuritas
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NPL

Pertumbuhan laba di MSCI Indonesia untuk 2015 yang di awal 2014 diperkirakan mencapai 14,1% yoy telah diturunkan paska laporan
keuangan 9 bulan 2014 menjadi 11,8%. Sementara ini kami sedang menunggu apakah revisi pertumbuhan laba 2015 sudah mencapai
titik bawahnya. Manakala posisi itu tercapai, prediksi arah indeks akan lebih terpetakan.

Grafik 3.16. Price to Earning Ratio (PE) MSCI Indonesia
(per 31 Oktober 3014) Mendekati +1std

Grafik 3.17. Price to Book Value Ratio (PBV) MSCI Indonesia
(per 31 Oktober 2014) Berada di Rata-rata

Sumber : Datastream, Morgan Stanley Research

Sumber : Datastream, Morgan Stanley Research

Secara industri, menurut data Bank Indonesia, pinjaman bertumbuh 13% yoy menjadi Rp 3.561,3 triliun, sementara dana pihak ketiga
naik 13,3% yoy menjadi Rp 3.995,8 triliun. Kredit bermasalah Non Performing Loan (NPL) gross naik dari 1,8% di akhir 2013 menjadi
2,3% di September 2014. Sektor yang mencatat kenaikan NPL terbanyak adalah sektor transportasi, pertambangan, dan jasa. Namun
ketiga sektor itu hanya berjumlah11,3% dari total pinjaman. Kenaikan BI rate sebanyak 175 bps sejak awal 2013, dan perlambatan
ekonomi dunia sudah mulai menunjukkan dampak negatifnya.
Dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi 2014 yang hanya sebesar 5,1%, kebanyakan analis memperkirakan pertumbuhan yang lebih
rendah di 2015 dibanding perkiraan pemerintah (5,8%) dan Bank Indonesia (5,4%). Angka pertumbuhan itu kebanyakan mendasarkan
pada pertumbuhan investasi, dibanding pertumbuhan konsumsi. Namun peryataan BKPM yang menyatakan pertumbuhan investasi
sebesar 28% di 2014 dan 15,4% di 2015, kelihatannya angka pertumbuhan pemerintah akan sulit dicapai. Bank sebagai agen
ekonomi, tentunya akan melakukan konsolidasi, dan ini membuat pertumbuhan laba dua digit di tahun depan akan sulit dicapai.

Grafik 3.19. Rasio Pinjaman
Terhadap Deposit
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Avg
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+1 stdev

+1 stdev

Sumber : Deutsche Bank Securities

Grafik 3.18. Revisi Pertumbuhan
Laba vs Kinerja MSCI
Source: I/B/E/S, MSCI, Credit Suisse Research
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Indonesia yoy
performance (RHS)

Grafik 3.20. Kredit Bermasalah
Mulai Merangkak Keatas

3.3.1. Perbankan - Konsolidasi di Tengah Pelemahan Ekonomi
Secara sektor, kinerja 9 bulan 2014 mencatatkan kenaikan pendapatan bunga sebesar 16% yoy menjadi Rp123,7 triliun, dengan kenaikan laba
sebelum provisi sebesar 16% yoy menjadi Rp82,1 triliun. Angka ini berasal dari rekapitulasi yang dilakukan Citi Research terhadap BCA, BNI, BRI,
Mandiri, BTN, Bukopin, BPD Jabar dan Danamon. Laba bersih tumbuh lebih rendah yaitu 11% yoy menjadi Rp56,6 triliun.
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Sumber : CEIC, Mandiri Sekuritas

2 0 1 5

NPL

Sumber : Mandiri Sekuritas

Rp Miliar

Backlog

Advances from
Customer 9M14

Backlog/
Advances

Backlog

Advances from
Customer 9M13

Backlog/
Advances

PWON

3.757,9

1.580,7

2,4

2.714,1

1.611,8

1,7

JRPT

2.393,3

2.762,3

0,9

2.349,0

2.789,1

0,8

MDLN

2.350,2

509,1

4,6

785,1

487,6

1,6

BKSL

3.677,3

1.440,0

2,6

2.419,6

1.143,0

2,1

BSDE

8.519,9

3.883,1

2,2

7.538,8

4.159,4

1,8

SMRA

5.214,3

3.912,1

1,3

5.031,1

5.395,4

0,9

APLN

9.207,2

5.937,2

1,6

7.458,9

4.563,5

1,6

CTRA

14.366,9

5.839,5

2,5

12.468,5

5.696,7

2,2

ASRI

7.003,2

2.655,0

2,6

5.513,8

3.657,7

1,5

LPCK

2.885,3

1.515,9

1,9

3.151,3

2.005,5

1,6

Average

2,2

Average

1,6

2015
APBN-P

RAPBN

Economic growth (%)

6,0

5,5

5,6

Inflation (%)

5,5

5,3

4,4

SPN 3 month rate (%)

5,5

6,0

6,2

Exchange rate (IDR/USD)

10,500

11,600

11,900

ICP (USD/barrel)

105

105

105

Oil lifting (000 bpd)

870

818

845

1,240

1,224

1,248

Gas lifting (000 boepd)

Dari total belanja negara sebesar Rp 2019,9 triliun tersebut,
sebesar 21% atau sekitar Rp 433,5 triliun akan dialokasikan untuk
mendukung subsidi pemerintah. Dari angka Rp 433,5 triliun tersebut,
sebesar Rp 291,1triliun akan dialokasikan untuk mendukung subsidi
BBM. Angka yang sangat besar. Sedangkan sekitar Rp 72 triliun akan
dialokasikan untuk mendukung subsidi listrik. Dengan pemerintah
menaikan harga BBM bersubsidi Rp 2.000/liter, keputusan ini akan
menghemat anggaran pemerintah sebesar Rp 120 Triliun (USD
9,8 miliar) dalam APBN 2015. Tentu saja penghematan anggaran
ini diharapkan dapat dialihkan dari belanja konsumtif ke belanja
produktif seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dll.

Grafik 3.2.9. Aliran Dana Asing ke Bursa Saham Indonesia
Catatan : 2014 YTD per 31 Oktober 2014
Sumber : Bloomberg

Grafik 3.14. Defisit Anggaran 2015
Sumber: Bloomberg

Aliran Dana Asing Diperkirakan Tidak Akan
Menyusut di 2015

Grafik 3.22.
Residential Property
Price Index: BI:14 City
Sumber : CEIC, BI, Mandiri Sekuritas

Berdasarkan pencapaian 2014, kami menduga ada dua faktor
penentu utama pergerakan indeks 2015. Dua faktor tersebut
adalah ketersediaan arus dana dan perkiraan pertumbuhan laba.
Ketersediaan arus dana ditentukan oleh tinggi atau rendahnya
likuiditas dana di sistem baik domestik maupun global.
Sentimen dari sisi kebijakan pemerintah, kestabilan politik, akan
mempengaruhi sentimen yang berujung pada kesediaan investor
mengucurkan dana. Perkiraan pertumbuhan laba, juga akan
mempengaruhi pergerakan karena pada akhirnya keputusan
investasi tetap harus bersandar pada perkiraan tingkat
pengembalian investasi.

Menurut data dari BAPPENAS, Kementerian Pekerjaan Umum
membutuhkan dana untuk pembangunan infrastruktur di
Kementrian tersebut sebesar Rp 123,2 triliun, sedangkan di dalam
APBN 2015 hanya dianggarkan sebesar Rp 74,2 trilliun atau masih
terjadi defisit anggaran sebesar Rp 49,0 triliun. Kementerian
Perhubungan membutuhkan dana infrastruktur sebesar Rp 72,3
triliun, sedangkan anggaran yang disediakan hanya sebesar Rp
44,6 triliun atau masih terjadi defisit anggaran sebesar Rp 27,7
triliun. Sementara itu, kebutuhan dana infrastruktur di Kementerian
Perumahan Rakyat dan ESDM, masing-masing mencapai angka Rp
12,1 triliun dan Rp 16,9 triliun. Sedangkan anggaran yang tersedia
hanya sebesar Rp 4,6 triliun dan Rp 11,3 triliun. Masih terjadi defisit
anggaran sebesar masing – masing Rp 7,5 triliun dan Rp 5,6 triliun.

Tim regional kami memiliki dugaan bahwa suku bunga Fed AS
diperkirakan tidak akan naik banyak, sementara kucuran likuditas
perbankan sebagai akibat pelemahan ekonomi Eropa dan Jepang
diperkirakan akan sanggup menggantikan QE AS yang dihentikan
bulan Oktober 2014 ini.

Valuasi Masih Menarik Meskipun Tidak Murah
Data PE (Price Earning Ratio) dan PBV (Price to Book Value Ratio)
dalam rentang 2003-2014 untuk MSCI Indonesia menunjukkan
valuasi yang tidak murah (PE) dan rata-rata (PBV). Dengan harapan
akan adanya pertumbuhan ekonomi yang baik ke depan, pasar
saham Indonesia masih memiliki harapan kuat untuk berkinerja
positif. Tantangan terdepan adalah kenaikan BBM (yang akan
meningkatkan biaya perusahaan) dan penurunan harga komoditas
(yang akan menurunkan daya beli sebagian masyarakat Indonesia).
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Tabel 3.21. Pembelian yang mengandalkan pembiayaan pengembang

2014
APBN

PAS AR

Apakah harga rumah akan naik? Tentu saja, terutama setelah kenaikan BBM. Tetapi kenaikan ini diperkirakan juga tidak akan setajam kenaikankenaikan sebelumnya. Masalah daya beli mulai menjadi perhatian. Presales di 2015 diperkirakan bertumbuh sekitar 15% dibandingkan 2015
pelonggaran kebijakan Loan to Value (LTV), dan penurunan suku bunga dapat menjadi faktor positif sektor ini di 2015. Urbanisasi, dan kenaikan
pendapatan merupakan dua tren besar prospek properti. Ditambah dengan perbaikan infrastruktur perkotaan, properti merupakan sektor yang
tetap perlu diperhatikan.

Sumber: Kementerian Keuangan Indonesia

PROS PEK

Berdasarkan data-data laporan keuangan dari perusahaan properti yang diriset oleh Citi Research, laba operasi selama 9M14 tercatat tumbuh 10%
yoy menjadi Rp 8,0 triliun, dan laba bersih naik 5% menjadi Rp6,2 triliun. Ada fenomena menarik yang berhasil direkam oleh Mandiri Sekuritas yang
dapat dlihat pada tabel data pesanan yang belum dipenuhi (backlog) dan uang muka (advances). Backlog naik 20,1% yoy selama 9M14, sementara
uang muka turun 4,7% yoy. Data Bank Indonesia mencatat pertumbuhan pinjaman properti adalah sebesar 14,3% yoy di September 2014. Jika
penjualan naik, uang muka turun, dan kredit juga tidak tumbuh secepat penjualan, dari mana pembiayaan. Diperkirakan pembiayaan datang dari
perusahaan properti tersebut. Hal ini bisa terlihat dari promo-promo yang dilakukan terakhir-terakhir ini dimana perusahaan memberikan jangka
waktu yang lebih panjang untuk pelunasan uang muka. Tentu saja ini bukan merupakan keinginan pengembang, tetapi lebih dikarenakan keadaan.
Pengembang sendiri memperkirakan mereka hanya akan sanggup melakukan ini selama dua tahun lagi. Setelah itu perbankan harus kembali
menjadi penopang pembiayaan.

3.2. Prospek Pasar Saham

Tabel 3.13. APBN 2015
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Grafik 3.10. Proyeksi Tingkat Inflasi di Indonesia
Sumber: Bloomberg

Harga Komoditas Dunia 2015
Dua alasan utama dibalik anjloknya harga komoditas dunia
adalah turunnya permintaan komoditas dari China dan debut
dari teknologi Shale oil sebagai alternatif pengganti produksi
minyak mentah. Hasil produksi shale oil ini menambah jumlah
pasokan minyak dunia yang saat ini masih di dominasi oleh
negara-negara penghasil minyak (OPEC). Menurut estimasi EIA,
pangsa pasar produksi minyak OPEC di tahun 2015 akan menjadi
38,7% atau menurun dari 41,2% yang tercatat di tahun 2012
yang lalu akibat dari penambahan pasokan dari produksi shale
oil tersebut. Untuk mencegah turunnya harga minyak dunia lebih
jauh lagi, maka pasokan minyak dunia harus dikurangi.

Seperti yang diharapkan pasar, pemerintah akhirnya memutuskan
untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Harga BBM rata-rata naik Rp2.000/liter (rata-rata tertimbang naik
33%). Harga bensin naik ke Rp8.500/liter (+31%) dan harga solar
ke Rp7.500/liter (+36%). Inflasi diperkirakan akan naik menjadi
7,3% pada akhir tahun 2014 ini. Kenaikan inflasi ini diperkirakan
hanya akan terjadi sesaat dan akan segera mereda di 2-3 bulan
setelahnya, seperti kenaikan BBM yang terjadi pada tahun 2005
dan 2013 lalu.

Di AS, penurunan harga minyak diharapkan dapat memperbaiki
pendapatan yang dapat dibelanjakan (disposable income).
Namun demikian, untuk negara-negara penghasil dan
pengekspor minyak seperti Rusia, Norwegia, Irak, Iran, Nigeria,
dampaknya akan sangat merugikan. Negara-negara tersebut
juga memiliki jumlah hutang yang besar. Hasil ekspor minyak
menjadi sumber pendapatan utama bagi negara. Anjloknya
harga minyak secara langsung akan mengurangi kemampuan
mereka untuk dapat memenuhi kewajiban keuangannya.

Grafik 3.11. Grafik Mata Uang Rusia dan Norwegia

Grafik 3.12. Imbal Hasil Obligasi Pemerintah Rusia dan Norwegia

Sumber: Bloomberg

Sumber: Bloomberg

3.3.3. Komoditas – Penurunan Harga Minyak, Kesempatan atau
Tantangan Buat Saham Komoditas
Penurunan harga minyak yang tajam membuat kelegaan dan juga kekhawatiran bagi investor. Kelegaan karena penurunan harga minyak
dunia yang diikuti dengan kenaikan harga BBM domestik membantu pemerintah menyehatkan keuangan negara. Kekhawatiran timbul karena
penurunan harga minyak dapat menyeret penurunan harga komoditas ekspor Indonesia lainnya seperti batubara dan minyak kelapa sawit (CPO).
Apakah penurunan harga minyak dunia jelek untuk profitabilitas perusahaan komoditas?
Jika kita melihat tabel biaya produksi kas batubara di tabel 1 dan harga batubara saat ini (USD61,2/MT, Newcastle) dan harga CPO (USD633.4/
MT) dibanding biaya produksi kas-nya, terlihat masih ada margin yang cukup. BBM (diesel) kira-kira menyumbang 25-30% dari biaya produksi
kas untuk batubara, sementara untuk CPO bagian terbesar dari biaya adalah untuk pupuk (sekitar 40%), dan harga pupuk lebih terkait pada
harga gas alam daripada harga minyak. Gas alam memiliki pergerakan yang berbeda. Gambar 2 menunjukkan bahwa harga batubara turun
lebih dahulu dibanding dengan harga minyak dunia, dan ini mengindikasikan perbaikan profitabilitas perusahaan batubara, sementara Gambar
3 menunjukkan harga CPO yang turun sementara harga gas alam tetap stabil yang mengindikasikan kondisi yang sulit bagi profitabilitas
perusahaan CPO.

Tabel 3.23. Tabel Biaya Produksi
Batubara dan CPO

Biaya Produksi

Sumber : Mandiri Sekuritas

Indotambang
Adaro

9M 13

9M 14

Naik/Turun

57,66

52,22

-9,44%

41,01

38,52

-6,06%

Batubara Bukit Asam

42,79

43,33

1,27%

Harum Energy

48,02

48,19

0,35%

Bumi Resources

41,20

34,30

-16,75%

25,64%

Batubara (USD/MT)

CPO (USD/MT)

Rusia - Rubel
Norwegia - Krona

10Y Rusia

Astra Agro

344,30

432,59

London Sumatra

394,16

416,41

5,64%

Sampoerna Agro

373,16

434,88

16,54%

BW Plantation *) 1H

254,83

318,33

24,92%

Salim Ivomas

394,73

406,45

2,97%

10Y Norwegia
Grafik 3.25. Grafik Pergerakan Harga Minyak Mentah Dunia dan Batubara

Sumber : Bloomberg

Sumber : Bloomberg
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Grafik 3.24. Grafik Pergerakan Harga Gas Alam dan CPO

Revisi APBN 2015 untuk Indonesia yang Lebih Baik

Natural Gas
(USD/mmbtu) - LHS

CPO (USD/MT) - RHS

Brent (USD/
barrel) - LHS

Coal (USD/MT) - RHS
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Pendapatan negara di dalam APBN 2015 ditetapkan akan mencapai angka Rp1762,3triliun atau meningkat sebesar 7,8% dari APBNP 2014.
Sementara itu, belanja negara telah dianggarkan menjadi Rp2019,9 triliun , atau meningkat sebesar 7,6% dari APBNP 2014. Dengan demikian,
defisit anggaran akan mencapai Rp257,6triliun atau mencapai 2,32% dari Produk Domestik Bruto atau turun dari 2,4% dari defisit yang
tercatat di APBNP 2014.

PROS PEK

Indonesia adalah negara pengimpor minyak mentah karena jumlah konsumsi minyak yang sangat tinggi. Konsumsi minyak tinggi karena
program subsidi bahan bakar minya (BBM) yang dijalankan oleh pemerintah. Tingginya subsidi BBM ini sangat membebani anggaran
pemerintah. Disamping itu, alokasi anggaran pemerintah menjadi tidak tepat sasaran. Seharusnya, alokasi anggaran tersebut bisa digunakan
untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang masih sangat dibutuhkan di Indonesia.

3.3.4. Ritel - Menyiasati Pelemahan Daya Beli dan Kenaikan Biaya

Proyeksi Inflasi 2015

Peritel (Ace Hardware, Ramayana, Mitra Adiperkasa, dan Matahari Dept Store) membukukan total laba operasi sebesar Rp8,816 miliar (+19%
yoy) untuk 9 bulan operasi di 2014, dan Rp3,914 milyar untuk kuartal 3 (-3%). Peritel yang merupakan refleksi daya beli masyarakat sudah mulai
menunjukkan gejala perlambatan sebagai dampak dari pengetatan likuiditas yang dijalankan Bank Indonesia. Pelemahan ini merata. Dari grafik
same-store-sales (penjualan di toko yang sama) terlihat bahwa AceHardware menunjukkan gejala perlambatan yang lebih terlihat, sementara
Ramayana dan Mitra Adiperkasa, dua peritel untuk kelas masyarakat yang berbeda, juga sejak Januari 2014 sudah mulai menunjukkan perlambatan.

Tingkat inflasi dunia diperkirakan masih akan berada di posisi yang rendah karena laju pertumbuhan
ekonomi yang terjadi saat ini, masih jauh di bawah laju pertumbuhan ekonomi yang potensial (output
gap). Kondisi ini mengakibatkan kapasitas produksi menjadi berlimpah, termasuk didalamnya pengunaan
tenaga kerja yang rendah (tingkat pengangguran yang masih tinggi), yang mengakibatkan tingkat
pendapatan (income) yang rendah. Selain itu, rendahnya tingkat inflasi dunia juga disebabkan karena
anjloknya harga komoditas dunia
Tingkat inflasi yang rendah jika dibarengi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang rendah akan
cenderung menggiring bank sentral untuk mengadopsi kebijakan uang longgar. Seperti yang kita
ketahui, kebijakan uang longgar ini telah diadopsi oleh bank sentral Eropa dan Jepang. Bank sentral di
kedua kawasan tersebut berusaha untuk memerangi tingkat inflasi yang rendah dengan cara melakukan
kebijakan Quantitative Easing (QE). Namun demikian, jika tingkat konsumsi di dalam negari masih rendah
dan tidak berhasil memerangi tingkat inflasi yang rendah, maka salah satu cara untuk memerangi tingkat
inflasi yang rendah adalah dengan depresiasi mata uang.

Grafik 3.26. Same-Store-Sales
Melambat di Semua Tempat
Catatan : RALS (Ramayana Lestari),
ACES (Ace Hardware), MAPI (Mitra
Adiperkasa)
Sumber : Deutsche Securities

Grafik 3.9. Indeks perubahan mata
uang regional terhadap USD.
Sumber: Bloomberg

ACES
RALS
MAPI

Indonesia - Rupiah
Singapura - Dollar
Malaysia - Ringgit
Filipina - Peso
Thailand - Bath

2012

2013

9M14

173,878

231,530

275,994

308,452

RALS

774,445

821,838

893,083

962,567

1,006,771

997,581

MAPI

381,752

422,347

465,140

570,253

650,480

663,576

PAS AR

2011

135,550

PROS PEK

2010

105,687
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IMF memproyeksikan bahwa tingkat inflasi di negara-negara maju akan tetap berada di tingkat yang
rendah yang memberikan indikasi bahwa telah terjadi kesenjangan pertumbuhan ekonomi potensial
(output gap) yang cukup signifikan serta kondisi deflasi masih akan menjadi masalah besar yang harus
dihadapi. Inflasi di AS untuk tahun 2014 diproyeksikan akan mencapai 1,6% dan perlahan akan melaju
ke posisi target inflasi yang ditetapkan oleh The Fed sebesar 2%. Inflasi di kawasan Eropa, secara perlahan
akan bergerak ke angka 0,9% di tahun 2015 dan 1,2% di tahun 2016. Sementara itu di Jepang, tingkat
inflasi untuk tahun 2015, diproyeksikan akan mencapai angka 1,1% untuk kemudian secara bertahap
akan begerak menuju angka 2% dalam jangka waktu menengah.

2 0 1 5

Pertumbuhan lantai ritel sebenarnya juga sudah menunjukkan perlambatan sejak 2013. Ini terlihat dari pertambahan jumlah lantai di 2013
dan 9 bulan 2014 dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ramayana bahkan sudah mengurangi jumlah lantainya. Kecenderungan ini bisa
berlanjut di tahun depan meskipun harapannya akan lebih baik. Jika tahun ini angka pertumbuhan PDB di sekitar 5,1%, dan tahun depan
membaik, mungkin 2014 sudah mencapai dasarnya dan mulai lebih baik 2015 dan selanjutnya.

Grafik 3.6. Rasio Hutang Terhadap PDB

Grafik 3.7. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2015

Sumber: Bloomberg

Sumber: Bloomberg

3.4. Prospek Pasar Pendapatan Tetap
Kenaikan bahan bakar minyak di akhir tahun 2014 menjadi titik
awal positif untuk pasar obligasi Indonesia. Kenaikan sebesar Rp
2,000 per liter untuk BBM jenis premium mendorong inflasi tahun
2014 menjadi 8,2% namun dengan pertumbuhan ekonomi yang
melambat, Bank Indonesia tidak akan menaikkan BI-rate sepanjang
tahun 2015. Tekanan inflasi akibat kenaikan BBM akan mereda
dalam 3 bulan sehingga inflasi tahunan 2015 diperkirakan akan
turun menjadi 6,5%. Selain tekanan inflasi di awal tahun, kenaikan
BBM akan mengurangi beban struktural subsidi sehingga postur
anggaran menjadi lebih sehat dan ekspektasi inflasi di tahun 2016
menjadi lebih rendah.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dibuat oleh IMF tersebut sejalan dengan proyeksi yang dibuat oleh Bank Indonesia dan konsensus
pasar. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan akan sangat dipengaruhi oleh kombinasi beberapa kondisi berikut ini, yaitu imbas dari
penyesuaian harga subsidi BBM, harga komoditas dunia yang masih mengalami tren penurunan harga, pemerintah dan BI masih harus berusaha
memperbaiki posisi defisit neraca berjalan (Current Account Deficit) dan imbas dari normalisasi tingkat bunga dunia yang dimotori oleh AS. Selain
itu, tingkat Loan to Deposit Ratio (LDR) yang masih cukup tinggi di sektor perbankan serta ekspektasi inflasi yang harus dijaga setelah penyesuaian
harga BBM bersubsidi, masih mengharuskan Bank Indonesia untuk mempertahankan kebijakan tingkat bunga ketat.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2015 masih akan sangat ditopang oleh laju pertumbuhan tingkat konsumsi masyarakat. Hingga kuartal
ketiga tahun 2014, konsumsi masyarakat memberikan kontribusi sebesar 56% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Laju pertumbuhan
investasi dan kinerja ekspor memberikan kontribusi yang kurang lebih sama terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kontribusi belanja
pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi masih relatif rendah.

Grafik 3.8. Kontribusi C+I+G+X
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Sumber: Bloomberg

Tabel 3.28. Kebutuhan Pembiayaan Negara Tahun 2015
Sumber: DJPU, Bloomberg

2013

2014

2015

Subsidi energi

310

350

345

Defisit anggaran

210

241

246

% PDB

2,2

2,4

2,2

Suplai SUN (net)

225

265

277

Suplai SUN (gross)

323

430

431

Suplai obligasi pemerintah tahun 2015 sesuai anggaran kurang lebih sama dengan suplai 2014. Bila dibandingkan dengan penyerapan pasar
yang baik di tahun 2014 (meskipun suplai meningkat 33% terhadap tahun 2013), tekanan atas harga yang diakibatkan oleh suplai masih dapat
diatasi. Di sisi lain, dana investor asing yang selama ini menjadi penopang pasar domestik masih akan terus mengalir karena selisih suku bunga
antara Amerika dengan Indonesia masih lebar. Sekedar gambaran, selisih antara suku bunga acuan 10 tahun Amerika dengan Indonesia saat ini
masih dalam rentang rata-rata historis, bahkan masih 1% di atas selisih ketika terjadi gejolak pasar keuangan di pertengahan tahun 2013 akibat
rencana Bank Sentral Amerika untuk mengakhiri Quantitative Easing. Di tengah wacana kenaikan suku bunga Amerika di semester kedua tahun
2015, selisih yang lebar akan menjadi penyangga pergerakan sehingga pelemahan tidak akan dalam.
Di sisi lain, bila dibandingkan dengan imbal hasil obligasi negara-negara lain dengan fundamental ekonomi yang kurang lebih sama dengan
Indonesia, obligasi Indonesia masih tetap menarik karena secara nominal maupun riil (selisih antara imbal hasil obligasi dengan inflasi) nilainya
masih cukup tinggi. Likuiditas masih akan mengalir untuk mengejar imbal hasil di pasar negara berkembang karena stimulus moneter Bank
Sentral Eropa dan Bank Sentral Jepang akan menjadi penyeimbang ekspektasi kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika.
Grafik 3.29.
Perbandingan 10 Year Yield Peers vs
Indonesia (Mata Uang Lokal)
Sumber: Bloomberg
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Brazil
Konsumsi (C)

24.3

26.1

3Q13
25.8

3Q14
39.0

ST ext debt/ext debt

16.9

17.9

17.4

17.6

Ext debt/FX reserve

218.0

284.3

279.3

288.2

Ext Vulnerability indicator

47.8

51.9

61.0

61.0

FX debt/govt debt

45.0

46.7

42.8

31.5

Govt revenue/GDP

16.3

15.7

15.6

27.8

External debt/GDP

26.6

30.4

32.8

32.8

Primary balance/GDP

0.1

(1.1)

(1.3)

0.5

GDP per capita (USD)

3,510.0

3,502.0

3,405.0

9,888.0

Fiscal balance/GDP

(1.1)

(2.3)

(2.4)

2.5

CA bal/GDP

0.2

(3.3)

(2.9)

2.7

3.5. Strategi Aset Alokasi Global 2015
Pada tahun 2015, pasar memperkirakan adanya penguatan
pertumbuhan ekonomi global and kenaikan suku bunga AS pada
pertengahan tahun depan. Disisi lain, Eropa, Jepang, dan China akan
tetap mempertahankan kebijakannya untuk mengeluarkan stimulus
ekonomi. Melihat kondisi seperti ini, ditambah dengan penurunan
harga komoditas, kemungkinan akan berkontribusi terhadap
dikeluarkannya kebijakan moneter yang akomodatif serta menunjang
pertumbuhan dan keuntungan pada pasar saham.
Secara umum, hampir di semua kawasan akan mengalami sedikit
penurunan pertumbuhan. Dengan pertumbuhan ekonomi China
yang moderat dan tingkat suku bunga yang masih relatif tinggi
maka hal ini berpotensi menghambat pertumbuhan,termasuk bagi
para eksportir komoditas. Akan tetapi bagi kebanyakan pelaku
pasar, inflasi yang rendah dan tekanan pada cost input umumnya
akan mendukung pertumbuhan dan profitabillitas yang baik.
Dalam konteks ini, tingkat imbal hasil dari global ekuitas (1/PE)
sebesar 7% masih relatif menarik bila dibandingkan dengan tingkat
imbal hasil obligasi pemerintah dari negara-negara maju (1.1%
dalam satuan nominal).
Kelvin Blacklock, CIO Global Asset Allocation Eastspring Investments,
mengatakan “Pasar Ekuitas global akan lebih menarik untuk tahun
2015. Kami mengalokasikan 50% anggaran kami pada aset ekuitas/

saham. Sedangkan pada produk campuran kami, ini bisa diartikan
65% targetnya berada di pasar ekuitas/saham.”
Untuk posisi aset ekuitas di pasar negara berkembang, kami
melakukan pemilihan secara selektif, berfokus di Asia utara dan
negara berkembang di Eropa. Sedangkan untuk porsi di Asia
hampir mendekati netral.
Pasar Asia utara masih menjadi preferensi kami karena valuasi
yang masih relatif rendah, depresiasi mata uang dan masih ada
potensi kenaikan mengikuti tren pertumbuhan di negara Amerika
Serikat. Kami lebih memilih Taiwan, Korea dan Jepang.
Untuk China posisi kami masih netral. Meskipun valuasi pasarnya
masih cukup murah berdasarkan historikal. Namun, kami masih
mencermati mengenai tren penurunan dari profit/keuntungan
Emiten dan kenaikan yang sifatnya semu. Tingkat utang terhadap
operating cash flow sekitar 10 kali untuk pasar lokal dibandingkan
dengan 7 kali pada indeks global dan free cash flow masih negatif
pada sektor korporasi secara agregat. Ini juga mencerminkan
kelebihan kapasitas/over capacity pada beberapa industri.

Strategi Investasi di Indonesia 2015
Tak diragukan lagi prospek jangka panjang Indonesia tentunya
masih sangat menarik karena ditopang oleh konsumsi domestik

GDP (% yoy)
2014

2015

Dunia

2,5

2,9

Negara Berkembang

4,4

5,0

Rusia

0,2

0,5

China

7,4

7,0

India

5,4

5,5

ASEAN 5

4,7

5,4

Indonesia

5,2

5,6

Brazil

0,2

1,2

Mexico

2,5

3.8

South Africa

1,5

2,5

Indonesia memiliki dua faktor penting yang akan sangat mendukung
pertumbuhan ekonominya. Dua faktor tersebut adalah
kondisi demografi yang baik dan tingkat hutang yang rendah.
Usia populasi produktif di Indonesia masih sangat tinggi. Jumlah usia produktif (20 – 55 tahun) di Indonesia pada tahun 2010, tercatat
sebesar 114 juta jiwa. Angka tersebut akan meningkat menjadi 139 juta jiwa di tahun 2020 yang akan datang. Usia produktif yang besar ini
menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja di Indonesia masih berlimpah. Tingkat upah juga cenderung masih rendah. Kondisi ini akan menarik
minat aktivitas investasi di Indonesia.
Setelah terjadinya krisis keuangan di Asia di tahun 1998 yang lalu, tingkat hutang di Indonesia, terus mengalami penurunan. Posisi hutang
terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) – Debt to GDP - di Indonesia, saat ini berada di kisaran 24%. Posisi tersebut jauh lebih rendah
jika dibandingkan dengan posisi hutang terhdadap PDB yang dimiliki oleh negara-negara maju seperti Jepang (235%), AS (72%), Uni Eropa
(93%). Posisi rasio hutang yang rendah ini menunjukkan kesempatan yang besar bagi Indonesia untuk membiayai kegiatan ekonominya dengan
menambah jumlah hutang.

Grafik 3.5. Piramida Populasi
Angkatan Kerja di Indonesia
Sumber: World Population Prospect

Keterangan: Horizontal axis
menyatakan satuan usia,
vertical axis menyatakan
jumlah populasi angkatan
kerja dalam satuan juta jiwa
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Govt debt/GDP

3Q14

Negara

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di negara-negara
berkembang di seluruh dunia, akan mencapai angka 4,4%
untuk tahun 2014 dan 5,0% untuk tahun 2015. Ekonomi China,
diperkirakan masih akan mencapai angka lebih dari 7% di tahun
2014 dan 2015 dengan dukungan beberapa kebijakan moneter
dan fiskal yang akan diambil oleh pemerintahnya. Untuk Indonesia,
IMF memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2014
akan mencapai 5,2% di tahun 2014 ini dan akan mencapai angka
5,5% di tahun 2015 yang akan datang.

PAS AR

Sumber: Morgan Stanley

3Q13

Sumber: IMF, World Economic Financial Survey, World Economic outlook, October 2014

PROS PEK

Tabel 3.30. Profil Kredit Indonesia

Tabel 3.4. Proyeksi Pertumbuhan Negara-negara Berkembang 2015
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Dari tiga lembaga pemeringkat internasional, baru Moody’s dan Fitch yang sudah menganggap Indonesia sebagai investment grade sedangkan S&P
belum melakukannya sehingga secara umum Indonesia belum dianggap investment grade. Tanpa mengubah peringkat kredit, S&P menurunkan
outlook Indonesia dari positif ke stabil pada Mei 2013 sejalan dengan memburuknya beberapa indikator fundamental. Dari sisi profil kredit,
beberapa indikator sebenarnya setara dengan negara berperingkat BBB namun dipandang lemah pada beberapa indikator kunci seperti rasio
pendapatan negara terhadap PDB dan PDB per kapita. Kenaikan peringkat menjadi BBB oleh S&P belum tentu terjadi pada 2015, namun perubahan
outlook kembali menjadi positif bisa diharapkan bila pemerintahan Joko Widodo dapat menunjukkan langkah-langkah berarti untuk membenahi
perekonomian. Outlook positif dapat meningkatkan aliran dana ke obligasi pemerintah berdenominasi rupiah maupun USD.

Tabel 3.2. Proyeksi Suku Bunga Dunia 2015

Sumber: IMF, World Economic Financial Survey, World Economic outlook, October 2014

Sumber: Bloomberg

Negara

GDP (% yoy)

Negara

Central Bank Rate (%)

2014

2015F

2014

2015

Dunia

3,3

3,8

Amerika Serikat

0,3

1,0

Negara Maju

1,8

2,3

Uni Eropa

0,1

0,1

Amerika Serikat

2,2

3,1

China

6,0

6,0

Uni Eropa

0,8

1,3

Jepang

0,1

0,1

Jerman

1,4

1,5

India

8,0

7,7

Perancis

0,4

1,0

Italia

(0,2)

0,8

Spanyol

1,3

1,7

Jepang

0,9

0,8

Inggris

3,2

2,7

Kanada

2,3

2,4

Lainnya

2,9

3,1

IMF memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi di negaranegara maju akan mencapai angka 1,8% untuk tahun 2014 dan
2,3% untuk tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi di negara-negara
maju akan dimotori oleh pemulihan ekonomi AS. Menurut IMF,
pemulihan ekonomi AS itu akan sangat didukung oleh kondisi
kebijakan moneter yang akomodatif di AS, kondisi pasar keuangan
yang relatif stabil, kondisi fiskal yang mulai kondusif, kondisi
keuangan masyarakat yang relatif sehat serta pasar perumahan
yang mulai pulih. Pertumbuhan ekonomi AS diproyeksikan oleh
IMF akan mencapai angka 2,2% di tahun 2014 dan 3,1% di tahun
2015. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di kawasan Eropa
diperkirakan akan mencapai angka 0,8% di tahun 2014 dan 1,3%
di tahun 2015. Dengan proyeksi terjadinya pemulihan kegiatan
investasi di Jepang, maka pertumbuhan ekonominya akan mencapai
angka 0,9% di tahun 2014 dan 0,8% di tahun 2015.

Tabel 3.3. Imbal Hasil Obligasi Pemerintah 10 Tahun (Mata Uang Lokal)

Boon Peng Ooi, CIO Fixed Income Eastspring Investments,
menambahkan “Kami melihat Indonesia lebih positif
dibandingkan dengan beberapa negara di Asia. Kondisi terkait
reformasi pemerintahan dan imbal hasil portofolio yang cukup
tinggi ditengah kondisi global yang masih banyak menerapkan
suku bunga rendah justru memberikan dampak yang positif
untuk market Indonesia saat ini.”
Adapun risiko utama untuk Indonesia adalah pada tren
penurunan dalam perdagangan khususnya di harga komoditas
dalam konteks persyaratan untuk pendanaan secara eksternal dan
nilai mata uang yang “fairly valued”. Penurunan harga komoditas
yang berkelanjutan berpotensi mengakibatkan penurunan pada
konsumsi domestik dan investasi.

Sumber: Bloomberg

Negara

Imbal hasil obligasi
10 tahun

Amerika Serikat

2,33

Uni Eropa

0,79

China

0,64

Jepang

0,51

India

8,16

Pernyataan yang dirilis oleh The Fed di bulan Oktober 2014 juga
menunjukan bahwa saat ini, The Fed memiliki tingkat keyakinan
yang lebih tinggi terhadap prospek pemulihan ekonomi di AS
dibandingkan dengan tingkat keyakinan yang dirilis sebelumnya.
Namun demikian, The Fed akan tetap mempertahankan tingkat
suku bunga rendah untuk sementara waktu hingga ekonomi AS
diyakini telah sepenuhnya pulih. Konsensus pasar memprediksikan
bahwa tingkat bunga di AS akan mulai dinaikkan pada pertengahan
tahun 2015.

Pada sisi positifnya, reformasi yang baru saja terjadi (yaitu
pengurangan BBM bersubsidi) adalah suatu kemajuan yang positif
untuk ruang fiskal pemerintah agar bisa mendanai pembangunan
infrastruktur. Pasar saham juga sudah “fairly valued”. Meskipun
demikian, profitabilitas perusahaan masih tinggi dan balance
sheet korporasi masih berada di level yang stabil.
Bank Indonesia yang akomodatif telah mengambil
pendekatan pro-pasar yang lebih dalam dengan melakukan
kebijakan memperketat kondisi moneter untuk mengatasi
ketidakseimbangan makro dan juga memungkinkan pasar mata
uang untuk berfungsi lebih normal dengan peningkatan likuiditas.
Selama 12 – 18 bulan terakhir BI telah mendapat kepercayaan
dari pasar dengan membuat keputusan yang sulit seperti
mempertahankan pengetatan likuiditas untuk antisipasi
ketidakseimbangan pada kondisi makro, meskipun hal ini
berpotensi pada penurunan pada pertumbuhan ekonomi.
Keputusan kenaikan suku bunga 25 bps ini merupakan keputusan
yang diluar ekspektasi pasar. Namun, keputusan ini sejalan
dengan kondisi suku bunga The Fed yang rencananya akan mulai
dinaikkan dalam waktu 6 – 12 bulan kedepan. Jika kenaikan suku

Defisit transaksi neraca berjalan masih menjadi masalah struktural
yang disebabkan oleh banyaknya aliran dana keluar akibat dari
porsi impor yang melebar. Dorongan reformasi yang sukses bisa
memperluas peluang investasi sehingga mengurangi tekanan pada
neraca transaksi berjalan.
Meskipun demikian, kenaikan harga BBM bersubsidi lalu dan
penurunan minyak mentah dunia yang signifikan berpotensi
mengurangi tekanan CAD dikarenakan neraca perdagangan yang
berpotensi membaik pada tahun 2015. Peningkatan pada porsi
investasi di Indonesia dapat memberikan efek positif khususnya
perbaikan pada neraca perdagangan. Namun, salah satu risiko
yang perlu diamati adalah dampak dari penurunan harga minyak
mentah terhadap komoditas lain yang merupakan produk ekspor
utama Indonesia.

Harapan Investor Asing Pada
Pemerintah Indonesia
Setelah menaikan harga BBM pada bulan November lalu, kirakira apa yang menjadi harapan investor asing akan tindakan
pemerintah Indonesia.
Kebijakan selanjutnya yang ditunggu antara lain adalah realokasi
dana subsidi ke porsi infrastruktur dan mungkin pengalihan
skema subsisidi BBM ke skema tetap. Selain itu, juga pada
reformasi ketenagakerjaan dan reformasi hukum terutama pada
sektor minyak dan gas.
Jika Indonesia dapat sukses terus memberikan kondisi investasi
dan reformasi kebijakan yang kondusif, maka seharusnya
Indonesia kembali dapat menjadi primadona tujuan Investasi
dari investor asing.
“Reformasi akan memberikan potensi / sentiment positif pada
perubahan di credit rating Indonesia, perbaikan di makro
ekonomi, dengan imbal hasil surat hutang yang cukup tinggi”,
tambah Boon Peng.
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Tabel 3.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara-negara Maju 2015

PAS AR

Selain itu, mata uang Rupiah juga masih agak rentan terhadap
penurunan dari harga-harga komoditas dan penguatan mata
uang Dollar AS. Jika suku bunga global masih terjaga dan tingkat
inflasi terjaga rendah, maka suku bunga Indonesia dan mata uang
akan memberikan kinerja lebih baik di tahun depan.

Selain itu, adapun beberapa faktor eksternal yang menjadi risiko
seperti penurunan berkelanjutan pada harga komoditas dan
ekspektasi kenaikan suku bunga the Fed AS. Kenaikan suku bunga
ini memberikan efek pada peningkatan imbal hasil di global dan
penguatan mata uang Dollar AS, sehingga menambah sentimen
negatif pada kondisi investasi di “Emerging Market”.

PROS PEK

“Kami menilai saham-saham di Indonesia sebagai neutrally valued
berdasarkan dari prospek earnings. Surat utang dalam negeri
masih tergolong menarik apabila dibandingkan dengan obligasi
sejenis dengan rating yang sama. Mata uang Rupiah agak sedikit
overvalued.”, tambah Kelvin.

bunga US kedepannya akan sejalan dengan ekspektasi pasar
dan tidak akan membuat volatilitas yang berlebihan maka ada
kemungkinan BI akan berganti haluan fokus pada pertumbuhan
ekonomi. Namun, dengan inflasi yang cenderung akan melebihi
dari ekspektasi 2015 (3 – 5%), maka ada kemungkinan BI akan
tetap memperketat likuiditas dan kenaikan suku bunga sebanyak
25 bps masih akan mungkin terjadi.
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yang kuat dan struktur demografi yang mendukung. Namun yang
menjadi pertanyaan pada tingkat valuasi sekarang, apakah asetaset Indonesia masih menarik? Apakah aset-aset tersebut masih
bisa menarik arus likuiditas global untuk terus masuk?

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2015
Pemulihan ekonomi dunia masih akan berjalan lambat sebagai akibat dari lesunya aktivitas investasi.
Kondisi ini adalah imbas dari tingkat konsumsi dunia yang rendah. Lesunya konsumsi dunia merupakan
konsekuensi dari tingkat kemakmuran (wealth) dunia yang masih rendah pasca terjadinya krisis
keuangan dunia yang terjadi di tahun 2008 yang lalu. Di Amerika Serikat, misalnya, tingkat pendapatan
tidak terdistribusikan secara merata di seluruh masyarakatnya pasca terjadinya krisis tersebut. Selain
itu, jumlah pinjaman masyarakat juga masih sangat rendah. Sebelum terjadinya krisis, jumlah pinjaman
masyarakat tersebut sangat tinggi jumlahnya dan pinjaman tersebut dijamin dengan aset properti
(mortgage)

2 0 1 5

Ada empat faktor domestik dan eksternal yang diidentifikasi Bank Dunia yang dengan kebijakan yang baik dapat
dijadikan faktor pendorong. Keempat faktor tersebut adalah demografi Indonesia, tren urbanisasi, harga komoditas,
dan perkembangan di China.

Menurut pendapat kami, ada tiga faktor utama yang akan sangat mempengaruhi kondisi ekonomi dunia
di tahun 2015. Pertama, pemulihan ekonomi dunia masih akan berjalan lambat. Lambatnya pemulihan
ekonomi dunia ini disebabkan karena aktivitas investasi yang sangat rendah. Kedua, tingkat inflasi dunia
juga masih akan berada di posisi yang rendah dan ketiga, aktivitas ekonomi dunia yang lemah akan terus
memberikan tekanan terhadap harga komoditas dunia.

Sementara itu, aktivitas ekspansi yang dilakukan oleh korporasi di AS juga terjadi sangat lambat.
Tingkat hutang korporasi tetap meningkat, akan tetapi hutang tersebut lebih banyak digunakan untuk
melakukan pembelian kembali saham (buy-back) atau melakukan merger & akusisi. Ekspansi tidak
dilakukan karena kapasitas produksi yang ada masih berlimpah.

PAS AR

Studi-studi terkini, seperti yang diungkap IMF, mengarah pada frekuensi stagnasi yang lebih besar dalam negaranegara kelas menengah. Brazil yang tumbuh cepat di era 1960-70an, sejak 1981 (pada saat PDB per kapita –nya
mencapai USD 3,939 (kurang lebih seperti Indonesia saat ini) hingga 2004 mengalami pertumbuhan yang melambat.
Hal yang sama terjadi di Mexico mulai 1981 ketika PDB per kapita-nya mencapai USD 6,965. Afrika Selatan juga
mengalami hal yang sama.

3.1. Prospek Makro Ekonomi

Di dalam World Economic Outlook (WEO) yang dirilis pada bulan Oktober 2014 yang lalu, International
Monetary Fund (IMF) memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2014 ini akan
mencapai angka 3,3%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2015, akan mencapai angka
3,8%. Angka sebesar 3,3% tersebut lebih rendah 0,1% jika dibandingkan proyeksi yang dirilis oleh IMF
pada bulan Juli 2014 yang lalu. Sementara itu, angka sebesar 3,8% untuk tahun 2015, ternyata lebih
rendah 0,2% jika dibandingkan proyeksi yang dirilis bulan Juli 2014. Menurut penjelasan IMF, revisi
tersebut dilakukan setelah mempertimbangkan angka pertumbuhan ekonomi dunia selama semester
pertama 2014, yang ternyata lebih rendah dari yang diharapkan.

PROS PEK

Salah satu studi mengenai Indonesia yang paling sering didiskusikan tahun ini adalah makalah Bank Dunia yang
diterbitkan Mei 2014, ‘Indonesia, Avoiding The Trap’. Makalah ini pada intinya adalah saran yang diajukan Bank
Dunia agar Indonesia bisa menghindari apa yang dikenal sebagai ‘Jebakan Pendapatan Menengah’, atau kondisi
stagnasi yang dialami negara-negara dalam kategori berpenghasilan menengah (sekitar USD1,000 hingga $12,000
gross national income per orang diukur dengan uang 2010).

PROSPEK
PASAR 2015
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INDONESIA,
MOMENT
OF TRUTH

Total Issuance

Sejalan dengan pergerakan obligasi negara dalam mata uang Rupiah, obligasi negara dalam mata uang USD juga mengalami apresiasi yang
tinggi. Hingga akhir Oktober 2014, indeks obligasi JP Morgan EMBIG Indonesia mengalami kenaikan sebesar 15,9% setelah mengalami koreksi
sebesar 11,8% di tahun 2013. Obligasi Indonesia 2024 yang diterbitkan di awal tahun dengan imbal hasil 5,77% menguat menjadi 4,04%
pada akhir Oktober. Komponen penunjang kenaikan terbesar tentu saja dari imbal hasil US Treasury yang menurun sepanjang tahun 2014
di tengah melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia. Komponen kedua adalah persepsi risiko kredit Indonesia yang membaik sebagaimana
ditunjukkan oleh level CDS (Credit Default Swap) 5 tahun yang turun dari 233 bps menjadi 141 bps. Ketidakpastian politik di awal tahun
berubah menjadi optimisme ketika Joko Widodo ditetapkan dan dilantik menjadi Presiden.

Survei OECD tentang ketrampilan dewasa menunjukkan
bahwa ketrampilan matematika memiliki dampak menentukan
untuk kesempatan dalam hidup seorang individual. Seseorang
dengan ketrampilan matematika yang lemah akan sangat
terbatas aksesnya untuk pekerjaan dengan pendapatan dan
kepuasan (‘rewarding’) yang lebih baik. Lebih dari itu survei ini
menunjukkan bahwa orang dengan ketrampilan matematika
yang tinggi juga lebih mungkin untuk melakukan pekerjaan
sukarela, melihat diri mereka sebagai aktor dalam proses politik,
dan lebih mungkin untuk saling percaya. ‘Fairness’, integritas,
dan keterlibatan dalam kebijakan publik, dengan demikian juga
bergantung pada ketrampilan warganegara.

Nilai Rata-rata
Matematika

Membaca

Sains

Shanghai - China

613

570

580

Korea

554

536

538

Vietnam

511

508

528

Thailand

427

441

444

Malaysia

421

398

420

Indonesia

375

396

382

4.2. Urbanisasi:
Potensi Permintaan vs
Ketersediaan Infrastruktur
Populasi urban (masyarakat perkotaan) di Indonesia menurut
McKinsey Global Institute dalam publikasinya berjudul The
Archipelago Economy: Unleashing Indonesia’s Potential (Sept
2012), diperkirakan akan menjadi 71% di 2030, dibanding saat
ini yang sekitar 53%. Area-area urban lain akan bertumbuh
lebih cepat dari Jakarta. Area urban diperkirakan akan
meningkat porsi kontribusinya ke PDB dari sekitar 74% saat
ini menjadi sekitar 86% di 2030. Ketika pendapatan mulai
meningkat, penduduk perkotaan akan memberikan pasar yang
besar bagi produk-produk konsumen, dan properti. Tentu saja
urbanisasi juga dapat mengundang masalah jika pertumbuhan
ekonomi dan infrastruktur tidak dapat mengimbanginya. Tidak
perlu melihat jauh, kita bisa mengamati kondisi penghuni sekitar
dearah aliran sungai Ciliwung di Jakarta untuk mendapat potret
sisi negatif urbanisasi.

T RUT H

Net Foreign BUY

Negara

OF

Sumber: DJPU, Bloomberg

Antara 2013-2020, populasi umur-bekerja di Indonesia akan
meningkat sebesar 14.8 juta orang dan mencapai 189 juta
orang. Saat ini 50% dari populasi berada di kisaran umur di
bawah 30 tahun. Indonesia diperkirakan akan mendapatkan
keuntungan dari ‘dividen demografi’ sebelum populasi
mulai menua di sekitar periode 2025-2030. Pendidikan
menjadi hal yang penting karena pada saat mulai menua, tenaga
kerja yang produktif dan berketrampilan diperlukan sebagai tiang
pendukung. Sejumlah data menunjukkan banyaknya tantangan
dari sisi ini. Hasil studi PISA (2012) memberikan gambaran yang
memprihatinkan. OECD (Organization for Economic Cooperation
and Development) PISA (Program for International Student
Assesment) dalam laporannya ‘What 15-year-olds know and
what they can do with what they know’. Dalam laporan tersebut
disajikan studi kinerja dalam matematika, membaca dan sains
pelajar umur 15 tahun di 65 negara dan membuat skornya. Posisi
Indonesia adalah dalam urutan terbawah dari 65 negara (area).
Untuk matematika, skornya 375, urutan 64 dari 65, membaca
urutan 61, dan sains 64.

Sumber : PISA 2012 Results in Focus, What 15-year-olds know and what they can
do with what they know, OECD, 2014

MOM E NT

Grafik 2.20. Penawaran dan
Permintaaan dari Investor Asing

Tabel 4.1. Kualitas Intelektual Indonesia yang Rendah

I ND O NES IA

4.1 Demografi: Potensi
Pertumbuhan Angkatan
Kerja vs Kualitas.
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Kekhawatiran bahwa kenaikan suplai obligasi akan memperburuk pasar terjawab dengan masuknya aliran dana asing ke pasar Indonesia.
Bertentangan dengan ekspektasi, suku bunga US Treasury malah menurun di tahun 2014, ditunjukkan oleh acuan 10 tahun yang bergerak dari
3,03% di awal tahun menjadi 2,34% di akhir Oktober. Selisih suku bunga yang tetap lebar antara US Treasury ditambah dengan ekstra likuiditas
didorong kebijakan Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral Jepang mendorong pembelian yang masif oleh investor asing. Hingga Oktober 2014,
kepemilikan asing atas obligasi negara mencapai Rp 459 triliun (atau 37% dari total obligasi), rekor tertinggi sepanjang sejarah.

4.3. Harga Komoditas
Global: Peningkatan Nilai
Tambah vs Kecenderungan
Pelemahan Harga

4.4. Kenaikan Upah di China:
Kembalinya Sektor
Padat Karya ke Indonesia

Grafik 2.17. Pergerakan Imbal
Hasil Obligasi Pemerintah
Berdenominasi Rupiah
Sumber: Bloomberg

31 - Dec - 13

Tabel 4.4. Perbandingan Upah Buruh vs China
Sumber: China-ASEAN Wage Comparisons and the 70 Percent Production Capacity
Benchmark, Chris Devonshire-Ellis, June 2014

% dari China
31 - Dec - 13

3337

100%

India

740

22,2%

Indonesia

1187

35,6%

Malaysia

3534

105,9%

Filipina

1648

49,4%

Thailand

3169

94,9%

Vietnam

1581

47,4%

31 - Oct - 14

Bila dilihat secara kuartalan, pergerakan pada kuartal 2 dan kuartal 3 sangat datar sehubungan dengan meningkatkan risiko politik di Indonesia
akibat Pemilu legislatif dan Presiden. Terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden melalui pemilihan umum yang berlangsung damai menjadi
titik awal penguatan di awal kuartal 4. Optimisme pasar bahwa pemerintahan Joko Widodo akan membawa reformasi pada struktur ekonomi
Indonesia mendorong penguatan yang signifikan di pasar obligasi
Grafik 2.19. Kinerja Indeks
Obligasi Beserta Imbal Hasilnya
Sumber: Bloomberg

Catatan : Diolah dari data real gdp per sektor
Sumber : CEIC, Mandiri Sekuritas

HSBC Bond
Index Return
Average Yeild
HSBC Index

Tradeable Sector

Non Tradeable Sector

20 1 4

Grafik 4.3. Sektor Non Tradeable Mengalami Pertumbuhan Real yang Pesat

30 - Jun - 14

China

PA S AR

Komoditas

Grafik 2.18. Pergerakan Imbal
Hasil Obligasi Pemerintah
Berdenominasi Dollar AS

UL AS A N

Tahunan (Upah Minimum
Standar Kebutuhan Hidup
Layak, USD)

Catatan : Diolah dari data nominal ekspor
Sumber : SEKI-Bank Indonesia, Mandiri Sekuritas

Non Komoditas

Negara

31 - Oct - 14

Sumber: Bloomberg

Total biaya Tenaga Kerja
Grafik 4.2. Komoditas Bertumbuh Menjadi Penyumbang Ekspor Terbesar

30 - Jun - 14
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Melemahnya harga komoditas dunia sejak 2011 memberikan
tantangan bagi Indonesia, seperti terlihat dari pelemahan neraca
perdagangan. Selama dekade lalu, kenaikan harga komoditas
mendorong investasi kearah sektor sumber daya dan sektor
non-tradeable (seperti properti) dibanding manufaktur dan
sektor tradeable lainnya. Sejak 2010 menurut Bank Dunia,
komoditas telah mengalahkan manufaktur sebagai penyumbang
ekspor terbesar Indonesia (52,4% dari total ekspor). Kebijakan
pemerintah yang mendorong peningkatan nilai tambah
komoditas seperti keharusan membuat smelter, diharapkan akan
memberikan efek multiplier ekonomi di tengah menurunnya
pendapatan ekspor dari sektor komoditas.

Kenaikan upah di China memberikan kesempatan bagi Indonesia
untuk kembali mengambil alih sektor-sektor ekspor yang
mengandalkan pada upah buruh sebagai keunggulan biaya.
Pertumbuhan upah nominal di China yang sekitar 15% per tahun
sejak 2001, bersamaan dengan melambatnya laju pertumbuhan
produktifitas di sektor berketrampilan rendah telah menyebabkan
kenaikan biaya per satuan buruh hingga hampir 70% sejak 2005
(Economist Intelligence Unit, 2012)

Nawa Cita

Grafik 2.15. Kinerja Indeks
Sektoral di BEI (YTD per 31
Oktober 2014)

Dibawah ini kami sajikan dari kompas.com, 9 program Jokowi-JK saat kampanye kemarin.
Kami berikan kepada pembaca, interpretasi apakah program tersebut dapat secara jelas
mengidentifikasi dan memberi solusi tantangan diatas.
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2.3. Ulasan Pasar Pendapatan Tetap
Setelah mengalami tahun yang berat di 2013 yang ditunjukkan oleh penurunan indeks obligasi HSBC sebesar 13,2%, pelemahan diperkirakan
akan berlanjut sejalan dengan ekspektasi berakhirnya QE oleh Bank Sentral Amerika di tahun 2014, kebijakan pemerintah untuk menggenjot
penjualan obligasi di awal tahun serta meningkatnya risiko politik sehubungan dengan Pemilu 2014. Namun, hingga Oktober, indeks obligasi
HSBC sepanjang tahun 2014 sudah memberikan imbal hasil 10,6%. Volatilitas tetap tinggi sepanjang tahun, ditandai dengan pergerakan imbal
hasil obligasi 10 tahun, dimulai dari 8,45% di awal tahun, melemah hingga 9,18% di bulan Januari dan kemudian menguat hingga 7,83% di
bulan April, melemah kembali hingga 8,52% di September sebelum ditutup pada 8,04% di akhir Oktober.

9.

Sumber : Kompas.com
T RUT H

3Q14

4,4

8.

OF

3Q13
Total

Sumber : Bahana Securities

Net Profit yoy growth (%)

7.

MOM EN T

Operating Profit yoy growth (%)

6.

dengan program “Indonesia Pintar”; serta peningkatan
kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia
Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land
reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar,
program rumah kampung deret atau rumah susun murah
yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun
2019.
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di
pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju
dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan
sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan
penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan
mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan,
yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan,
seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai
patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan
budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat
restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat
pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang
dialog antarwarga.

IN D ON ES I A

Tabel 2.16. Kinerja 9M 2014
Beberapa Emiten di Masingmasing Sektor

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi
segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada
seluruh warga negara, melalui politik luar negeri
bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan
pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu
yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat
jati diri sebagai negara maritim.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan
membangun tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan
memberikan prioritas pada upaya memulihkan
kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi
dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui
reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga
perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam
kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi
sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi,
bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan
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Sumber: Bloomberg

Grafik 2.12. Rata-rata Tertimbang Suku Bunga Kredit

Grafik 2.13. Rata-rata Tertimbang Suku Bunga Deposito

Sumber: Bloomberg

Sumber: Bloomberg

Lending rate IDR (LHS)

Lending rate USD (RHS)

Deposit rate 12 months

2.2.Ulasan Pasar Saham
Grafik 2.14. Kinerja Bursa Saham Berbagai Negara
(YTD per 31 Oktober 2014)

Ir. Yohannes
Henky Wijaya
Vice President Director,
PT Jaya Real Property Tbk

Pandangan di tahun 2015
Berbeda dengan tahun lalu, pelaku bisnis justru lebih optimis pada tahun 2015 bahwa tahun ini
akan lebih baik secara ekonomi. Namun, bagaimana menghadapi kenaikan biaya kembali menjadi
pertanyaan ke depannya bagi para pelaku bisnis ini.
Menurut Bpk Ir. Yohannes Henky Wijaya, Vice President Director PT Jaya Real Property Tbk.,
”Mengelola kenaikan biaya adalah hal yang rutin/biasa dilakukan setiap tahun. Jadi tidak ada
yang perlu dikhawatirkan”. Untuk industri yang mempunyai margin tipis seperti kontraktor dan
manufaktur mungkin akan mengalami tekanan, tapi untuk industri semen, properti dan yang lainnya
tidak perlu khawatir karena marginnya masih bagus.

Equity Index

Currency

Laporan keuangan 9 bulan 2014 juga menunjukkan bahwa kenaikan indeks sektoral tidaklah berkorelasi langsung dengan pencapaian laporan
keuangan, tetapi lebih pada ekspektasi ke depan. Sektor perbankan (JAKFIN) hanya mencatat pertumbuhan laba operasi 3,1% yoy, sementara
sektor terkait infrastruktur (JAKINFR) justru mencatat penurunan laba 0,1%. Saham sektor dengan pertumbuhan laba tertinggi seperti
perkebunan (JAKAGRI), dan pertambangan (JAKMINE) justru tidak berkinerja baik dikarenakan ekspektasi ke depan yang memburuk sebagai
akibat penurunan harga komoditas.

20 1 4

Secara sektoral, indeks JAKPROP mencatatkan pertumbuhan yang
tertinggi (+39,3%), diikuti sektor perbankan (JAKFIN) (+31,5%),
dan infrastruktur (JAKINFR) (+23,5%). Pertumbuhan negatif dicatat
oleh sektor aneka industri (JAKMIND) (-0,2%). Dari kinerja ini, kami
menduga adanya harapan yang tinggi pada pemerintahan baru
untuk mengubah arah Indonesia dari pola konsumsi menjadi pola
investasi. Kenaikan dua sektor ini menarik, di tengah perlambatan
ekonomi dan kenaikan suku bunga di domestik. Biasanya sektor
properti dan perbankan akan berkinerja baik jika pertumbuhan
ekonomi sedang kencang dan kebutuhan pinjaman sedang tinggi.

PA S AR

Tahun 2014 merupakan tahun yang cukup menantang bagi para pelaku industri/bisnis. Secara
umum, kondisi kinerja berbagai perusahaan dari berbagai sektor, baik industri jasa maupun produk
konsumen mengalami tekanan. Kendala utamanya adalah kenaikan biaya operasional. Ditambah lagi
kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan biaya listrik turut menekan melemahnya
daya beli masyarakat.

UL AS A N

5.1. Pandangan dan Strategi
Pelaku Bisnis di 2015

Sumber: Bloomberg
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WAWANCARA

Kinerja bursa saham Indonesia ternyata lebih baik dari dugaan
di awal tahun. Pada awal 2014, kekhawatiran terhadap akhir
program QE ditambah dengan ketidakpastian arah politik
menjelang pemilu membuat sulit dugaan pergerakan harga
saham. Saat ini berbagai kekhawatiran diatas mulai reda.
Berakhirnya program QE diduga tidak akan dengan segera
menaikkan suku bunga AS, sementara gejolak politik berakhir
dengan terpilihnya Joko Widodo yang dianggap ‘market friendly’.
Namun ada juga aspek negatifnya. Diawal tahun, perusahaanperusahaan di Indonesia yang masuk dalam indeks MSCI Indonesia
diperkirakan akan meraih pertumbuhan laba naik 12% yoy, namun
hingga akhir September 2014, perolehan laba baru naik sekitar
8%, dan perkiraaan hingga akhir tahun pertumbuhan laba hanya
mencapai 9,4% yoy.

Sektor Perbankan yang Kokoh
Laju pertumbuhan kredit yang tercatat di bulan Agustus 2014 adalah sebesar 13,3% yoy atau melambat jika dibandingkan dengan
pertumbuhannya di bulan Juli 2014 yang tercatat sebesar 15% yoy. Perlambatan laju pertumbuhan kredit ini merupakan dampak dari kebijakan
moneter ketat yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Risiko kredit juga terkendali dengan baik dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy
Ratio) yang cukup tinggi di posisi 19,23%. Rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan) tetap rendah dan stabil di kisaran 2%.
Grafik 2.10.
Rasio Kecukupan Modal (CAR)
Sumber: Bloomberg

Untuk tahun 2014, marketing sales di industri properti mungkin akan turun 20%, tapi tahun 2015 diperkirakan akan naik 10-15%. Selain itu
tidak perlu khawatir dengan naiknya harga bahan bakar minyak bersubsidi karena kenaikan biaya 10% tahun ini dipass-on ke kenaikan harga
unit rata-rata 13% tahun ini sehingga margin akan tetap stabil. Untuk tahun depan, secara industri properti, kenaikan harga jual diperkirakan
masih di kisaran double digit yaitu 15%.
“Sebenarnya buat saya, yang paling menantang/sulit adalah bagaimana menghasilkan sesuatu yang baru/inovasi, yang belum ada jadi ada,
dan direspon dengan baik oleh pasar”, tambah Henky. Adapun beberapa caranya adalah dengan melakukan benchmarking ke peers dan
memahami market, persaingan, dan situasi internal.
Ekspektasi dan harapan akan kebijakan pemerintahan baru menjadi landasan utamanya.

Harapan Atas Pemerintahan Baru
Tentunya ada beberapa harapan para pelaku bisnis terhadap terhadap pemerintah, yaitu:
•

Realisasi pengembangan infrastruktur,

•

Usaha dari pemerintah untuk melakukan penegakan hukum, contohnya: undang-undang yang tumpang tindih, perijinan daerah, serta
undang-undang pembebasan lahan.

Secara umum, pelaku bisnis cukup yakin dengan potensi ekonomi Indonesia ke depannya. Apalagi dengan adanya komitmen pemerintahan baru
untuk mengembangkan infrastuktur di Indonesia.
Rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (Loan to Deposit Ratio) tercatat masih cukup tinggi di posisi 90,7%. Namun demikian, jumlah dana
pihak ketiga tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 11,63% yoy atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan di bulan Juli 2014
yang tercatat sebesar 10,36% yoy. Rata-rata tertimbang suku bunga kredit meningkat 3 bps menjadi 12,85%. Sementara itu, suku bunga
deposito 1 bulan mengalami kenaikan 8 bps ke posisi 8,49%.

5.2. Pandangan Pengamat Politik di 2015
Perlu disadari bahwa suasana politik sangat mempengaruhi pergerakan pasar modal di tahun 2014,
dimana terjadi pergerakan politik yang terjadi sangat dinamis serta adanya serangkaian Pemilihan Umum
(Pemilu). Berbagai pertanyaanpun dihadapkan, apakah tahun 2015 suasana politik masih akan cukup
berpengaruh dan bagaimana efeknya ke pasar modal.

Grafik 2.11. Pertumbuhan
Dana Pihak Ketiga
Sumber: Bank Indonesia

Pandangan Atas Kestabilan Pemerintahan 5 tahun ke Depan

Sukardi Rinakit

Tabungan

Pengamat Politik

Deposito

“Lima tahun kedepan situasi politik secara umum akan flat, stabil dan baik-baik saja, tidak ada ancaman serius karena semua pada dasarnya
menyadari beban anggaran/tantangan yang berat ke depannya.”, ujar Soekardi Rinakit.
Secara bersama-sama gambaran di parlemen tampaknya berbeda dengan gambaran yang di partai. Jokowi pasti akan melakukan pendekatan/
lobby politik ke ketua partai. Di parlemen memang koalisi merah putih yang menjadi mayoritas, tapi secara partai lebih rasional secara politik ke
depan. Jadi tidak akan terjadi pertentangan seperti yang dikhawatirkan.

Perkembangan Demokrasi Indonesia ke Depan
Sesuai keputusan terakhir bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD, hal ini memang akan mengurangi esensi demokrasi dan melawan takdir
demokrasi. Namun yang secara politik tidak ideal, ternyata akan ideal secara policy. Karena kepala daerah diajukan oleh gubernur, maka kepala
daerah akan sejalan dengan gubernur, kepala provinsi dan pemerintahan pusat. Hubungan pusat ke daerah akan lebih smooth/baik.
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Giro

Kalo dicermati pada saat ini parlemen memang dikuasai oleh kubu merah putih. Secara kalkulasi rasional
mungkin akan mengganggu koalisi Jokowi ke depan dalam melakukan serangkaian agenda reformasi.
Namun dilihat dalam jangka panjang, sebenarnya konteksasinya tidak sekeras itu. Jadi koalisi merah putih
secara pelan-pelan diperkirakan akan mengurangi tekanan politiknya, karena pada dasarnya mereka juga
menyadari masalah yang dihadapi negara saat ini dan pada akhirnya akan menyetujui langkah-langkah
yang diambil oleh Jokowi seperti penggurangan subdisi BBM, peningkatan pajak, dll.
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Dana Pihak Ketiga (DPK)

Memang pemilihan langsung telah melahirkan tokoh baru yang dikenal saat ini seperti Jokowi, Ahok, Ridwan Kamil, dll. Tapi jika dikalkulasi dari 500
kepala daerah, kalo cuma 5-10 orang yang dianggap bagus secara persentasi tentunya tidak apa-apanya. Bandingkan dengan Singapura yang tidak
ada demokrasi, tapi ternyata lebih efektif dan efisien secara policy.
Jadi untuk kepentingan bisnis dan stabilitas seharusnya justru lebih bagus. Jadi bisa dibilang walaupun pemilihan kepala daerah tidak langsung tidak
bisa dibilang negatif juga.

Hubungannya ke Pasar Modal
Kalo bicara mengenai investasi tentunya akan lebih baik. Sebenarnya, era Jokowi ini akan lebih menarik, karena semuanya akan transparan,
semuanya akan kerja keras dan semuanya akan takut korupsi. Secara perijinan juga akan lebih cepat dari yang sebelumnya.
Dengan adanya hal-hal ini, akan muncul kenyamanan berinvestasi dan iklim bisnis yang lebih baik dan prospek pasar modal yang lebih cerah.

Defisit Neraca Perdagangan
Mencatatkan Perbaikan
Defisit neraca perdagangan di bulan September 2014,
tercatat sebesar USD270 juta atau mengalami penurunan jika
dibandingkan dengan angka defisit di bulan Agustus 2014 yang
tercatat sebesar USD312 juta. Perbaikan tersebut didukung oleh
kinerja ekspor tembaga (copper) dari Freeport yang diijinkan
kembali untuk melakukan ekspor sejak bulan September
2014 yang lalu. Sementara itu, aktivitas impor barang modal
tercatat masih rendah sebagai dampak dari pelemahan aktivitas
ekonomi. Defisit Transaksi Berjalan (Current Account Deficit)
Indonesia di kuartal kedua 2014, tercatat sebesar 4,3% dari
Produk Domestik Bruto .

Grafik 2.6. Defisit Transaksi Berjalan Indonesia
Sumber: Bloomberg

5.3. Program Strategis Pasar Modal 2015
Aliran Masuk Modal Asing Terus Berlanjut

Komitmen memperluas basis pemodal domestik(sisi demand) telah memiliki penopang yang cukup kuat di
2014 lalu dengan diterbitkannya Peraturan OJK Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa
Dana. Peraturan ini membuka kesempatan beberapa lembaga keuangan non bank seperti perusahaan asuransi dan perusahaan pembiayaan bahkan
perusahaan pos dan telekomunikasi untuk turut memasarkan Efek Reksa Dana secara lebih masif kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia
yang selama ini belum terjangkau secara optimal oleh agen penjual yang telah ada sebelumnya.
Kesungguhan OJK mendorong pertumbuhan jumlah investor khususnya investor retail domestik juga terlihat dengan disederhanakannya prosedur
pembukaan rekening efek untuk mereka melalui penerbitan Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Penerapan Prinsip Mengenal
Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal dan melalui penerbitan Surat Edaran OJK Nomor 07/SEOJK.04/2014 yang memungkinkan
dilakukannya pembukaan rekening reksa dana secara elektronik oleh investor.
Dari sisi supply, peluncuran program “Entering the Market” di 2014 menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan jumlah Emiten di pasar modal
menjadi lebih baik dan lebih kongkret dari sisi perencanaan dan tahapan implementasinya. OJK bersama pelaku pasar modal terkait seperti bursa
efek dan asosiasi pelaku pasar modal lainnya secara kolektif akan saling bersinergi untuk mendorong pemanfaatan pasar modal sebagai sumber
pembiayaan paling efisien dan menjanjikan bagi entitas bisnis terbaik di tanah air.
Masih dari sisi supply, penerbitan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset
berbentuk Surat Partisipasi dalam rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan atau disingkat POJK EBA-SP akan menambah varian instrumen
investasi baru bagi investor. Keberadaan EBA-SP akan mendorong pertumbuhan industri perumahan nasional dengan dilakukannya sekuritisasi
atas aset keuangan perbankan yang berupa tagihan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menjadi EBA-SP.

Obligasi Pemerintah

Obligasi Korporasi

Total

Tingkat Inflasi Terkendali
Tingkat inflasi di bulan Oktober 2014 tercatat sebesar 0,47% mom dengan inflasi tahunan sebesar 4,83%. Inflasi yang terjadi di bulan Oktober
2014 tersebut terutama disebabkan oleh dampak dari kenaikan harga listrik dan gas. Sementara itu, inflasi inti (core inflation) atau inflasi yang
tidak memperhitungkan harga makanan dan bahan bakar, cenderung stabil di posisi 4% yoy. Tingkat inflasi ini masih berada di kisaran target
inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Grafik 2.8. Cadangan Devisa Indonesia

Grafik 2.9. Tingkat Inflasi dan Inflasi Inti di Indonesia

Sumber: Bloomberg

Sumber: Bloomberg, Biro Pusat Statistik
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Kepala Eksekutif Pengawas Pasar
Modal Otoritas Jasa Keuangan RI

Saham

PA S AR

Ir. Nurhaida, MBA

Pendalaman pasar modal menjadi salah satu program prioritas Ibu Nurhaida di tahun 2015 ini. Pasar yang
dalam menurutnya harus memperhatikan 2 aspek pengembangan yang sekaligus akan menjadi pilar
pertumbuhan industri di masa mendatang. Kedua pilar tersebut adalah: perluasan basis investor domestik
dan penambahan jumlah Emiten serta varian produk investasi bagi masyarakat.

Sumber: Bloomberg

UL AS A N

Pilar Pertumbuhan Pasar Modal Indonesia

Grafik 2.7. Investasi Portfolio di Saham, Obligasi Pemerintah, Obligasi Korporasi
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Di tahun 2014 lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan beberapa kebijakan dan regulasi baru yang
diorientasikan pada upaya pendalaman pasar modal di tanah air. Seberapa strategis kebijakan tersebut
dapat mendorong pertumbuhan pasar modal di tahun 2015 ini dan target apa yang ingin dicapai, berikut
ringkasan pemikiran dan harapan Ibu Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal – Otoritas Jasa
Keuangan RI.

Sejak awal tahun ini hingga bulan September 2014 yang lalu,
aliran masuk portofolio asing ke pasar keuangan Indonesia telah
mencapai USD14,6 miliar. Dengan perkembangan tersebut,
posisi cadangan devisa pada akhir September 2014 tercatat
sebesar USD111,2 miliar. Posisi cadangan devisa tersebut, cukup
untuk membiayai 6,3 bulan impor, termasuk pembayaran utang
luar negeri pemerintah.

Peningkatan Kualitas Penerapan Good Corporate Governance

Grafik 2.3. Nilai Tukar
Mata Uang

Pasar modal Indonesia membutuhkan tambahan lebih banyak Emiten, tapi menjaga kualitas governance dari Emiten yang ada maupun
yang akan ada juga tidak kalah penting. Issue ini yang mendorong OJK terus menyempurnakan regulasi yang terkait dengan penerapan
prinsip tata kelola yang baik oleh Emiten. Sejalan dengan upaya tersebut dan menyusuli peluncuran Peta Arah Pengembangan Tata Kelola
Perusahaan untuk Emiten dan Perusahaan Publik (Corporate Governance Roadmap) di awal tahun 2014, OJK telah menerbitkan 4 (empat)
peraturan baru yang bertujuan untuk mendorong Emiten secara sungguh-sungguh menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam
proses pengambilan keputusan strategis perusahaan khususnya yang berdampak terhadap kepentingan investor dan masyarakat.

Sumber: Bloomberg

DXY Index - LHS

Akses pemegang saham publik atas informasi terkait dengan agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) termasuk hak-hak mereka
di dalam RUPS lebih diperhatikan dengan terbitnya Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS
Perusahaan Terbuka. Direksi dan komisaris Emiten mendapat pengaturan khusus untuk lebih fokus dan dedicated dalam mengelola kinerja
perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Mekanisme pencalonan dan pemberian remunerasi direksi dan komisaris Emiten harus memperhatikan asas kepatutan, aspek fairness serta
akuntabilitas dalam prosesnya sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi
Emiten atau Perusahaan Publik. Sekretaris perusahaan juga lebih diberdayakan lagi perannya dalam rangka meningkatkan keterbukaan, kualitas
layanan, dan komunikasi antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan termasuk investor dengan diterbitkannya Peraturan OJK
Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Nilai tukar Rupiah - RHS

Ekonomi Indonesia Masih Mampu Untuk
Tumbuh Secara Moderat

Aspek keamanan dan likuiditas transaksi serta efisiensi industri khususnya melalui pengembangan infrastruktur perdagangan juga menjadi
fokus kerja OJK di tahun 2014 lalu dan tetap akan menjadi program prioritas OJK untuk terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Penerapan
Single Investor Identification atau SID akan diperluas tidak hanya untuk investor pada Perusahaan Efek tapi juga investor pada Biro Administrasi
Efek dan Bank Kustodian sehingga aspek pengawasan khususnya terkait level akurasi data investor menjadi lebih kredibel. Masih terkait
dengan aspek keamanan transaksi, sistem penjaminan dan penyelesaian transaksi bursa semakin disempurnakan dengan terbitnya Peraturan
OJK Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan dan Penyelesaian Transaksi Bursa yang lebih mengoptimalkan fungsi Lembaga Kliring
dan Penjaminan (LKP) dalam melakukan penjaminan atas transaksi bursa apabila anggota kliring mengalami kegagalan. Penyempurnaan
juga ditujukan untuk meningkatkan kapasitas LKP dalam rangka penerapan manajemen risiko terhadap penyelesaian transaksi bursa yang
diidentifikasi sebagai transaksi tidak wajar dan berdampak sistemik terhadap risiko penggunaan dana jaminan.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Sumber: Bloomberg

Upaya meningkatkan likuiditas dan keamanan transaksi juga diterapkan untuk industri reksa dana dan surat utang. Pasca penerbitan Surat
Edaran OJK Nomor 07/SEOJK.04/2014, on-line trading kini tidak hanya bisa dilakukan oleh investor saham tapi juga oleh investor reksa
dana. Prioritas kerja di 2015 untuk industri reksa dana nasional akan diarahkan pada pengembangan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu
atau disingkat FundNet Project yang akan sangat menunjang efektivitas pengawasan OJK terhadap industri reksa dana di tanah air. Untuk
industri surat utang, menyusul peluncuran Indonesia Bond Index di 2014 lalu, beberapa rencana strategis susulan akan masuk tahap final
pengembangan di 2015 seperti: Electronic Trading Platform (ETP) untuk surat utang dan standarisasi kontrak yang harus digunakan para pihak
yang akan tertuang dalam bentuk General Master Repurchase Agreement (GMRA).

Tabel 2.5. Realisasi Penanaman Modal di Indonesia
Sumber: BKPM

Q1 2014

Q2 2014

Q3 2014

yoy

qoq

yoy

qoq

yoy

qoq

DDI

1,7%

25,9%

15,4%

10,3%

24,2%

8,9%

FDI

1,1%

9,8%

16,9%

8,3%

16,9%

0,4%

Total

1,3%

14,6%

16,4%

9,0%

19,3%

3,2%

Efisiensi di industri juga diharapkan semakin meningkat di tahun 2015 dan tahun-tahun selanjutnya dengan semakin siapnya infrastruktur
teknologi informasi yang menopang pengoperasian sistem pelaporan secara elektronik untuk Emiten atau perusahaan publik. Tidak hanya
itu, OJK juga intensif mengembangkan standarisasi format dan bahasa pelaporan elektronik melalui penggunaan XBRL (Extensible Business
Reporting Language) yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, kecepatan dan kehandalan proses otomasi pengolahan data yang sangat
menunjang proses analisa dan penyediaan informasi berkualitas untuk kepentingan riset bahkan pengambilan keputusan para pemangku
kepentingan di pasar modal.

2015: Menuju Pasar Modal Indonesia yang Kompetitif dan
Kontributif Bagi Pembangunan Ekonomi Nasional
Tahun 2015 diyakini menjadi momentum pertumbuhan terbaik bagi pasar modal Indonesia sebagai buah dari berbagai upaya dan capaian
industri di tahun-tahun sebelumnya khususnya di 2014 lalu.Jumlah investor domestik akan meningkat secara progresif sebagai buah dari
beberapa kebijakan strategis di 2014 seperti perluasan jaringan pemasaran dan pendistribusian produk reksa dana , penyederhanaan proses
pembukaan rekening efek oleh investor, kemunculan instrumen investasi baru (EBA-SP), dan peningkatan kualitas keamanan atau perlindungan
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Kegiatan investasi tercatat mengalami perlambatan sebagai
akibat dari pelemahan nilai tukar Rupiah dan kebijakan moneter
ketat yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Namun demikian,
menurut data yang dirilis oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM), realisasi penanaman modal di Indonesia masih mengalami
pertumbuhan sebesar 19,3% yoy di kuartal ketiga 2014 atau
meningkat dari pertumbuhan 3,2% yoy yang tercatat di kuartal
kedua 2014. Realisasi penanaman modal dalam negeri naik sebesar
24,2% yoy, sedangkan realisasi penanaman modal asing naik
sebesar 6,8% yoy di kuartal ketiga 2014.

Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Mendukung Efisiensi Industri
dan Meningkatkan Efektivitas Pengawasan

Grafik 2.4. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
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Ditengah perlambatan pemulihan ekonomi dunia, ternyata
ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh sebesar 5,01% yoy
atau sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan
pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tahun ini, yang tercatat
sebesar 5,12% yoy. Konsumsi rumah tangga tercatat cukup stabil
dan masih meningkat sebesar 5,4% yoy. Daya beli masyarakat
masih tetap tinggi, meskipun efek belanja pemilu sudah tidak ada
dan telah terjadi kenaikan harga listrik dan gas. Kontribusi ekspor
terhadap pertumbuhan ekonomi juga mengalami perlambatan
terutama disebabkan oleh penurunan harga komoditas.

para pihak khususnya investor yang bertransaksi. Program “Entering the Market” yang gencar dipromosikan di 2014 yang disertai kebijakan efisiensi
sistem pelaporan dan peningkatan kualitas infrastruktur dan teknologi di pasar modal diyakini pula akan berbuah pertambahan jumlah Emiten di
2015 yang di atas pertumbuhan rata-rata tahun sebelumnya.
Tahun 2015 adalah tahun pendalaman pasar modal Indonesia yang akan semakin meningkatkan daya saing industri pasar modal nasional di
tengah persaingan global industri sekuritas dunia. Tahun 2015 juga akan menjadi tonggak peningkatan kontribusi pasar modal Indonesia dalam
mendukung pertumbuhan sektor riil di tanah air dan pembangunan ekonomi nasional.

Tabel 2.1. Pertumbuhan Ekonomi AS, Eropa, China, Jepang (% qoq)
Sumber: Bloomberg

1Q13

5.4. Kebijakan Bursa Efek Indonesia di 2015
Indonesia telah menjadi salah satu tujuan investasi investor asing, hal ini dapat kita lihat dari konsistensi
investor asing yang menginvestasikan dananya ke pasar modal Indonesia setiap tahunnya. Pertumbuhan
ekonomi yang stabil dan ditopang oleh daya konsumsi domestik yang besar menjadi dasar investasi asing
di indonesia.

Ito Warsito
Direktur Utama
Bursa Efek Indonesia

Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), investor asing hingga saat ini tercatat
menguasai 64,3% atas kepemilikan saham yang dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia
berdasarkan nilai nominal. Selain itu berdasarkan data Direktorat Jendral Pengelolaan Utang –
Kementerian Keuangan Indonesia (DJPU-Kemenkeu), investor asing mencatatkan kepemilikan obligasi
yang juga terus meningkat. Hingga saat ini investor asing tercatat memiliki 37% dari total outstanding
obligasi Pemerintah Indonesia.

2Q13

3Q13

4Q13

1Q14

2Q14

3Q14

Amerika Serikat

2,7

1,8

4,5

3,5

(2,1)

4,6

5,0

Eropa

(1,1)

(0,6)

(0,3)

0,4

1,0

0,8

0,8

China

7,7

7,5

7,8

7,7

7,4

7,5

7,3

Jepang

5,6

3,2

2,4

(1,5)

5,8

-6,7

-1,9

Perlambatan kegiatan ekonomi di sebagian besar kawasan dunia ini, terutama di Asia, telah
menyebabkan penurunan harga komoditas dunia. Per 31 Oktober 2014, harga minyak turun 18,24%
sejak awal tahun ini. Harga batubara dan Nikel juga mengalami penurunan sebesar 25,22% dan
6,88% sejak awal tahun ini. Sementara itu, sebagai dampak dari pemulihan ekonomi di AS, mata
uang Dollar AS mengalami penguatan yang signifikan terhadap seluruh mata uang dunia. Nilai
tukar Rupiah berada di posisi Rp12.085/USD di bulan Oktober 2014, atau melemah 7,12% jika
dibandingkan dengan posisinya di awal tahun yang lalu.

Grafik 2.2. Harga Komoditas Dunia
Grafik 5.1
Data Persentase Kepemilikan Saham
dari Investor Asing di Indonesia

Sumber: Bloomberg

Harga Minyak Dunia
WTI (USD/barel) - LHS

Harga Batubara (USD/
MT) - LHS

Harga Nikel (USD/
MT) - RHS
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Jika dilihat lebih jauh lagi, penetrasi pasar modal Indonesia masih tergolong rendah. Saat ini rasio kapitalisasi pasar saham terhadap PDB Indonesia
masih berkisar 50% dalam empat tahun terakhir, relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN. Hal ini menjadi
indikasi ruang pertumbuhan yang besar bagi pasar modal Indonesia mengingat ukuran ekonomi Indonesia adalah yang terbesar di ASEAN. Lebih
jauh, pasar modal Indonesia juga diprediksikan terus berkembang seiring prospek perekonomian Indonesia ke depan.

UL AS A N

PA S AR
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Sumber: Kustodian Sentral
Efek Indonesia (KSEI) per
Oktober 2014

Pengembangan Pasar Modal Indonesia
Sebagai perekonomian terbesar di ASEAN, nilai kapitalisasi pasar saham Indonesia yang masih relatif rendah sejalan dengan tingkat likuiditasnya
telah mendorong otoritas pasar modal untuk terus menempuh berbagai langkah strategis, yaitu salah satunya dengan meningkatkan
ketersediaan instrumen investasi yang lebih bervariatif ke depannya.
Di samping upaya untuk meningkatkan likuiditas pasar, Bursa Efek Indonesia juga tak henti-hentinya melakukan sosialisasi dan edukasi bagi para
calon investor ritel dan Emiten potensial di Indonesia yaitu dengan berbagai program reguler dan non-reguler. Untuk melakukan hal tersebut
BEI telah mendirikan 17 kantor perwakilan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Tidak hanya itu, BEI juga menjalin kerja sama dengan
berbagai universitas di Indonesia dalam rangka sosialisasi dan edukasi pasar modal bagi mahasiswa, serta mendirikan 116 galeri investasi
(dahulu bernama Pojok Bursa) untuk mempermudah mahasiswa dalam menggali informasi dan pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang
investasi.
Sementara itu, melihat pentingnya peran investor asing bagi perkembangan industri pasar modal Indonesia, BEI juga telah melakukan berbagai
strategi dan kebijakan untuk menarik minat investor asing, di antaranya adalah dengan tidak melakukan pembatasan kepemilikan asing di
Indonesia serta melakukan roadshow ke beberapa negara setiap tahunnya. Seperti yang telah dilakukan pada tahun 2014, BEI bekerjasama
dengan Daiwa Capital Markets menyelenggarakan acara Best of Indonesia di Tokyo, dan sebelumnya bersama dengan Direktorat Jendral
Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Republik Indonesia (DJPU - Kemenkeu RI) melakukan roadshow ke London, Frankfurt dan New York.
Ke depannya hingga tahun 2020, Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan kapitalisasi pasar terhadap PDB naik ke kisaran 60-70% dari level
saat ini di kisaran 50%. Selain itu, BEI juga menargetkan nilai kapitalisasi pasar saham mencapai USD 750 miliar di tahun 2020, dimana saat
ini kapitalisasi pasar saham Indonesia IHSG masih berada di USD 414 miliar. Dari jumlah Emiten, BEI menargetkan terdapat 750 Emiten dapat
terdaftar pada akhir tahun 2020, dibandingkan pada saat artikel ini ditulis yaitu 506 Emiten.

Potensi Jangka Panjang
Pada tahun 2015, perekonomian Indonesia dapat dikatakan belum pulih seutuhnya sejalan dengan faktor eksternal yaitu moderasi ekonomi
global yang dipicu oleh perlambatan ekonomi China dan adanya kekhawatiran pemulihan ekonomi AS akan menimbulkan pembalikan dana
ke negara tersebut. Sementara dari dalam negeri, kebijakan moneter ketat yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan menaikkan suku bunga
acuan akan berdampak pada penurunan pertumbuhan kredit perbankan. Meski demikian, pertumbuhan pasar modal Indonesia diperkirakan
akan tetap menarik bagi para pemodal. Sebagai contoh, hasil dari pertemuan APEC 2014 dan fokus pemerintah dalam pengembangan
infrastruktur, dapat menjadi daya tarik investor asing untuk menambah investasinya di Indonesia.
Di samping itu, adanya agenda implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di akhir tahun 2015 akan mendorong terjadinya integrasi
pasar modal di kawasan Asia Tenggara. Pada satu sisi, hal ini akan menjadi peluang bagi pertumbuhan industri keuangan domestik. Namun
pada sisi lain, hal ini akan menjadi tantangan mengingat masih adanya keterbatasan pada pasar modal kita seperti masih minimnya jumlah
investor dan Emiten, terbatasnya likuiditas hingga keterbatasan tenaga profesional.

Grafik 5.2. Persentase
Kapitalisasi Pasar terhadap
GDP Masing-masing Negara.
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Eastspring Investments adalah bagian dari Prudential Corporation
Asia, merupakan bisnis aset manajemen Prudential plc1 di Asia.
Eastspring Investments adalah salah satu perusahaan manajer
investasi terbesar di Asia, beroperasi di 11 negara Asia. Secara
global, dengan lebih dari 2000 karyawan, Eastspring Investments
mengelola dana mendekati US$118 miliar per 30 September 2014.
Eastspring Investments memperoleh penghargaan sebagai
perusahaan manajer investasi retail terbesar di Asia untuk tahun
2012 -2014 berdasarkan survei oleh Asia Asset Management.2
Lebih dari sepertiga dana kelolaan Eastspring Investments berasal
dari nasabah pihak ketiga termasuk berbagai nasabah retail dan
institusi. Eastspring Investments juga mengelola aset produk
pensiun dan asuransi jiwa yang dijual oleh Grup Prudential. Di Asia,

1

2

Prudential plc yang didirikan sebagai perusahaan yang berpusat
di Inggris, serta perusahaan afiliasinya merupakan salah satu grup
penyedia jasa keuangan yang terkemuka dan telah berkiprah
selama lebih dari 160 tahun. Prudential plc menyediakan jasa
asuransi serta keuangan baik secara langsung maupun melalui
anak perusahaan serta usaha afiliasinya diseluruh dunia.
Prudential plc tidak terafiliasi dengan Prudential Financial Inc,
suatu perusahaan yang berdomisili usaha di Amerika Serikat.
Asia Asset Management Fund Manager Survey 2012-2014.
Survei tahunan ini memeringkat manajer investasi yang
berpartisipasi di wilayah Asia ex Japan, Australia dan Selandia
Baru (“wilayah”) berdasarkan aset yang bersumber dari wilayah
tersebut per 30 Juni 2012, 30 Juni 2013, dan 30 Juni 2014.

2.1. Ulasan Makro Ekonomi
Sepanjang tahun 2014 yang lalu, stabilitas makroekonomi Indonesia dan sistem keuangannya masih berada
dalam kondisi yang terjaga dengan baik. Meskipun demikian, sejumlah tantangan yang berasal dari dalam
dan luar negeri harus tetap diwaspadai. Dua tantangan terbesar adalah mengambil manfaat dari kebijakan
penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh pemerintah, serta imbas dari keputusan
The Federal Reserve (The Fed) untuk melakukan normalisasi tingkat bunga di Amerika Serikat (AS).
Sementara itu, pesta demokrasi tahun ini telah berjalan dengan lancar dan damai serta berhasil menetapkan
pasangan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2014 – 2019.

Pemulihan Ekonomi Dunia Berjalan Tidak Seimbang
Di dalam penyataan yang dirilis oleh The Fed pada bulan Oktober 2014 yang lalu, tersirat bahwa The Fed
telah memiliki keyakinan yang lebih tinggi terhadap prospek pemulihan ekonomi AS, jika dibandingkan
dengan tingkat keyakinan beberapa bulan sebelumnya. Satu aspek yang paling ditekankan di dalam
pernyataan itu adalah bahwa pasar tenaga kerja di AS sudah mengalami pemulihan yang sangat baik (solid).
Pemulihan pasar tengah kerja di AS tersebut didukung oleh pertumbuhan ekonomi AS yang sangat baik di
kuartal kedua dan ketiga tahun ini, yang tercatat sebesar 4,2% yoy dan 3,5% yoy. Sementara itu, pemulihan
ekonomi di kawasan Eropa berjalan lambat. Kawasan tersebut harus terus berjuang untuk mengatasi deflasi.
Ekonomi Jepang juga mengalami tekanan dari perlambatan kegiatan produksi dan ekspor. Kegiatan ekonomi
di China juga melambat sebagai dampak beberapa masalah struktural di ekonominya.
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Produk reksa dana Eastspring Investments Indonesia dipasarkan
langsung ke nasabah institusi dan didistribusikan melalui bankbank ternama dan perusahaan sekuritas, seperti Bank ANZ, Bank
Commonwealth Indonesia, HSBC Indonesia, Mandiri Sekuritas, Bank
Permata serta Standard Chartered Bank.

Prudential Corporation Asia (PCA) yang merupakan bagian dari
Prudential plc di Asia memiliki bisnis asuransi jiwa dan bisnis
manajer investasi yang beroperasi di 13 pasar Asia: Kamboja, China,
Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Filipina,
Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Prudential plc adalah
grup perusahaan pelayanan keuangan internasional yang beroperasi
di Asia, Amerika Serikat dan Inggris.

PA S AR

Didukung oleh para profesional yang handal dan berpengalaman
di bidang manajemen investasi dan reksa dana tanah air, Eastspring
Investments Indonesia berkomitmen penuh menyediakan layanan
keuangan berkualitas untuk memenuhi beragam kebutuhan
investasi Anda.

Eastspring Investments beroperasi di Jepang, Malaysia, Singapura,
Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Uni Emirat Arab, Vietnam dan
Indonesia, dengan beberapa joint venture yang beroperasi di India,
China dan Hong Kong.

UL AS A N

Eastspring Investments Indonesia adalah perusahaan manajer
investasi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Eastspring Investments Indonesia merupakan salah perusahaan
manajer investasi terbesar di tanah air dengan dana kelolaan
mencapai lebih dari Rp 51,14 triliun per 31 Desember 2014, yang
meliputi reksa dana dan discretionary fund.
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