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Pertumbuhan Global di Tahun 2018
Diproyeksikan Moderat
Perekonomian Global
2016 – 2018F

Dalam 3 tahun terakhir, inflasi berada pada tingkat cukup rendah
yakni di bawah rata-rata inflasi 2000-2014 yang mencapai 7%.
Pada tahun 2018, inflasi diproyeksikan terkendali pada level yang
rendah yakni pada tingkat 3,6%. Terkendalinya inflasi sejak tahun
2017 lalu didorong oleh rendahnya inflasi inti dan inflasi volatile food
serta terkelolanya dampak kenaikan berbagai tarif dalam inflasi
administered price (Bank Indonesia, 2018).

Anggaran Meningkat,
Jumlah Penduduk Miskin Turun
Penurunan Angka Kemiskinan (Juta Jiwa)
2013 – 2017

Sumber : Kementerian Keuangan, 2018.

Perekonomian Global di tahun 2018 diproyeksikan akan tumbuh
pada tingkat moderat. Hal ini didukung oleh stabilnya ekonomi AS,
serta ekspansi pertumbuhan India dan ASEAN yang mengandalkan
konsumsi domestik.

Peningkatan Anggaran Kemiskinan (Rp Triliun)
2012 – 2018

Namun, meski pertumbuhan ekonomi masih meningkat, tingkat
pertumbuhan volume perdagangan dunia diperkirakan melambat
dibayangi isu proteksionisme dan perlambatan tingkat permintaan
dari Tiongkok, EU, dan Jepang.

Ekspektasi Inflasi Tetap Berada di Bawah 4%
Laju Inflasi (% YoY, year end) & Rerata Inflasi (2000-2014)
Sumber : BPS. Kementerian Keuiangan, Katadata, 2018.

Pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk menekan
kemiskinan. Salah satunya dengan cara meningkatkan anggaran
kemiskinan sebesar 16 triliun rupiah di tahun 2017 dan akan terus
meningkat menjadi 283,7 triliun rupiah di tahun 2018. Hal ini
dilakukan pemerintah jumlah penduduk miskin dapat ditekan hingga
di bawah 10 persen pada 2018.

Sumber : EconMark Mandiri Sekuritas, CEIC 2018.

Kenaikan anggaran kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir
membuahkan hasil yang cukup signifikan yakni berkurangnya jumlah
penduduk miskin sebesar 1,19 juta jiwa per September 2017. Selain
itu, pada periode Maret hingga September 2017, turunnya tingkat
kemiskinan ini didukung oleh tingkat inflasi yang rendah,
peningkatan upah nominal buruh serta adanya Penyaluran Program
Beras Sejahtera.
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