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Ringkasan
• BI perlu menambah
intervensi di pasar valas
dan mulai menaikkan suku
bunga kebijakannya.
• Stimulus fiskal sangat
dibutuhkan saat ini untuk
membatasi dampak dari
guncangan pandemi
Covid-19; perekonomian
domestik membutuhkan
kebijakan yang akan
berdampak cepat dalam
mengurangi penurunan
produktivitas.
• Kami melihat bahwa
pandemi Covid-19 akan
memperlambat
pertumbuhan PDB
Indonesia di Q1-2020 ke
sekitar 4,7% (y.o.y).

P

enurunan darurat suku bunga the Fed sebanyak dua kali dalam dua minggu terakhir akibat
semakin cepatnya penyebaran pandemi Covid-19 telah menyebabkan pasar melakukan aksi
jual besar-besaran pada aset berisiko. Ketakutan investor global akan ketidakpastian memicu
arus modal keluar dari negara-negara berkembang. Portofolio Indonesia telah mencatat arus
modal keluar mencapai USD8.1 miliar sejak mulai menyebarnya Covid-19 pada akhir Januari.
Untuk mengantisipasi dampak pandemi pada perekonomian dalam jangka pendek hingga
menengah, banyak bank sentral telah berupaya menjaga likuiditas sistem perbankan mereka
bersamaan dengan pemotongan suku bunga kebijakannya. BI sendiri telah mengeluarkan paket
stimulus, termasuk suntikan dana di pasar valas dan DNDF serta penurunan GWM valas bank.
Namun demikian, “flight-to-safety” telah melemahkan Rupiah ke sekitar Rp15.200 sejauh ini.
Meningkatnya perilaku risk aversion dari investor global yang telah secara signifikan menurunkan
likuiditas USD di pasar keuangan emerging economies, termasuk Indonesia.
Di sisi lain, inflasi inti Februari masih menunjukkan permintaan agregat yang rendah, meskipun
masih dalam kisaran target BI. Di tengah risiko pelemahan perekonomian global lebih lanjut, dan
disrupsi secara signifikan terhadap aktivitas perekonomian domestik, kebijakan fiskal sangat
diperlukan untuk mendorong permintaan agregat dalam jangka pendek. Langkah-langkah
kebijakan yang strategis saat ini sangat penting untuk menghindari terlalu dalamnya penurunan
produktivitas selama perlambatan perekonomian. Untuk kebijakan moneter, mengingat
kurangnya pasokan dolar AS di pasar valas yang telah menyebabkan depresiasi Rupiah hingga
11% dalam satu bulan terakhir, kami melihat bahwa BI perlu lebih banyak intervensi di pasar
valas. Sudah saatnya juga BI untuk mulai menyiapkan strategi stabilitas nilai tukar termasuk
kemungkinan menaikkan suku bunga kebijakannya.
Inflasi Rendah dan Terjaga
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Grafik 1: Tingkat Inflasi (%, mtm)

Grafik 2: Tingkat Suku Bunga Kebijakan dan
Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank (% pa)
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Inflasi di bulan Februari tetap mencerminkan kondisi ekonomi domestik dalam beberapa bulan
terakhir, di mana harga makanan meningkat lebih cepat daripada barang tahan lama, yang
mengakibatkan inflasi umum meningkat dan inflasi inti menurun. Pola ini terlhat jelas pada inflasi
tahunan Februari, dengan inflasi umum naik sedikit menjadi 2,98% dari 2,68% pada Januari,
sedangkan inflasi inti tahunan turun menjadi 2,76% dari 2,88%. Kenaikan harga bahan pangan
yang fluktuatif, terutama bawang putih, cabe rawit, dan daging, merupakan faktor yang
berkontribusi signifikan terhadap inflasi Februari. Ini disebabkan oleh banjir di Jakarta dan wabah
Covid-19 yang telah mengganggu rantai pasok.
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Di tengah meningkatnya kasus Covid-19, pemangku kebijakan telah mengambil sejumlah langkah
ke arah yang tepat untuk mendukung perekonomian. Otoritas moneter di seluruh dunia telah
memainkan perannya dengan memangkas suku bunga dan menyediakan likuiditas ke pasar
untuk mendorong investasi dan konsumsi. The Fed telah memangkas suku bunganya dua kali
dengan total 1,5% dalam dua minggu terakhir, membawa Fed funds rate ke kisaran terendah
pada 0-0,25% sejak GFC di tahun 2008. Bank sentral lainnya, seperti Tiongkok, Inggris, Brasil,
Kanada, Meksiko, dan Australia, juga telah memangkas suku bunga kebijakan untuk mendukung
ekonomi dari guncangan wabah. Tindakan darurat yang diambil oleh bank sentral, terutama
langkah lebih awal dan agresif the Fed, telah menyebabkan pasar melakukan aksi jual dalam aset
berisiko. Ketakutan investor global akan ketidakpastian telah memicu arus modal keluar dari
negara-negara berkembang. Akumulasi portofolio Indonesia telah mencatat arus keluar sebesar
USD8,1 miliar, dari USD18,8 miliar pada 24 Januari 2020 menjadi USD10,7 miliar pada 13 Maret
2020. Investor telah mengganti portofolio ke investasi yang lebih aman seperti US-Treasury;
imbal hasil US Treasury 10-Tahun turun di bawah 1%. Sementara imbal hasil obligasi pemerintah
Indonesia tenor 10-Tahun dan 1-Tahun telah melonjak masing-masing menjadi 7,4% dan 5,1%
(Gambar 4).
Grafik 3: IDR/USD and Akumulasi Portfolio
Aliran Modal Masuk (Sejak Mar-2018)
USD billion
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Grafik 4: Imbal Hasil Obligasi Pemerintah
(% pa)
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Ekonomi global saat ini menghadapi potensi pelemahan ekonomi akibat wabah Covid-19 terus
menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pembatasan perjalanan dan penerapan social
distancing telah menyebabkan bisnis bersiap untuk mengurangi produksi barang dan/atau jasa,
kemudian menyebabkan lebih rendahnya aktivitas ekonomi. Situasi ini menunjukkan bahwa
selain gangguan sisi penawaran akibat penutupan Tiongkok, pandemi di seluruh dunia juga akan
membawa guncangan di sisi permintaan. Ketika efek negatif dari permintaan mulai terwujud,
dampaknya tidak akan hanya berdampak pada koreksi signifikan ekonomi Tiongkok, tetapi juga
pelemahan ekonomi global bersamaan dengan resesi di beberapa negara.
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Dampak Covid-19 Mendorong Pelemahan Ekonomi Global
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• BI Repo Rate (7-day, Feb ‘20)
4,75%
• Pertumbuhan PDB (Q4 ‘19)
4,97%
• Inflasi (y.o.y, Feb ‘20)
2,98%
• Inflasi Inti (y.o.y, Feb ‘20)
2,76%
• Inflasi (m.t.m, Feb ‘20)
0,28%
• Inflasi Inti (m.t.m, Feb ‘20)
0,14%
• Cadangan Devisa (Feb ‘20)
130,4 miliar USD

Bagaimanapun, angka inflasi inti di 2,76% (y.o.y) atau 0,14% (mtm) masih terlalu rendah. Inflasi
inti yang rendah, meskipun dalam kisaran target BI, menandakan pelemahan permintaan agregat
yang terus turun, bahkan setelah suku bunga kebijakan BI sudah turun menjadi 4,75%. Dengan
meningkatnya kemungkinan perlambatan ekonomi global dan penurunan harga minyak mentah,
kami memperkirakan inflasi akan berkisar 2,5-3% di tahun 2020.
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Kepanikan di pasar keuangan negara-negara berkembang akibat wabah pandemi telah
berdampak langsung pada valas, sebagaimana seluruh mata uang negara berkembang
mengalami depresiasi (Gambar 6). Berdasarkan tingkat depresiasi year-to-date, Rupiah
merupakan salah satu mata uang yang terkena dampak paling parah dengan tingkat depresiasi
sebesar 10% (ytd). BI telah memperkenalkan paket stimulus untuk menjaga stabilitas Rupiah,
termasuk memangkas suku bunga kebijakan 25bps pada bulan Februari, yakni memberikan
suntikan dana pada pasar valas dan DNDF serta menurunkan GWM valas bank. Namun,
kekurangan dolar AS di pasar keuangan terus melebar akibat tingginya risk aversion dari investor
global. Pelemahan Rupiah ke sekitar Rp15.200 sejauh ini, sudah cukup memperlihatkan dengan
jelas arah pasar keuangan menuju kondisi yang semakin sulit. Di sisi lain, beberapa bank sentral
telah mempertahankan likuiditas selain memotong suku bunga. Selain memangkas suku bunga
acuan menjadi hampir nol dan meluncurkan program pelonggaran kuantitatif USD700 miliar, the
Fed telah memperbolehkan bank untuk meminjam pada discount window dan telah menerapkan
GWM sebesar nol persen. BOJ juga memangkas biaya pinjaman jangka panjang di sekitar nol.
Meskipun sikap pelonggaran masih akan terus berlanjut ke depan, ruang bagi bank sentral untuk
menyelesaikan guncangan dalam rantai pasok dan permintaan konsumen dilihat cukup terbatas.
Dampak dari penutupan pabrik, pembatasan perjalanan, penutupan sekolah hingga berbagai
pembatalan acara akan mengganggu aktivitas ekonomi dalam jangka pendek. Karena dibutuhkan
beberapa kuartal agar kredit dan investasi dapat memberikan efek ke sektor riil, langkah
kebijakan lain yang lebih strategis dan cepat untuk menolong pertumbuhan ekonomi dalam
waktu dekat sangat diperlukan. Untuk saat ini, kami melihat kebijakan stimulus fiskal akan secara
efektif melindungi ekonomi dari guncangan akibat wabah karena industri membutuhkan
kebijakan yang lebih cepat untuk mengurangi kerugian produktivitas.
Grafik 5: IDR/USD dan Cadangan Devisa
USD Billion

Grafik 6: Depresiasi Nilai Tukar Beberapa
Negara Berkembang (hingga 18 Maret 2020)
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Pemerintah Indonesia telah merencanakan dua paket stimulus fiskal senilai 1) USD745 juta untuk
subsidi KPR kelompok berpenghasilan rendah dan insentif industri terkait pariwisata; dan 2)
USD1,6 miliar untuk keringanan pajak industri manufaktur atau industri yang berorientasi ekspor
karena sektor-sektor ini diperkirakan akan menerima guncangan terbesar selama wabah
pandemi Covid-19. Sementara stimulus pertama telah gagal diimplementasikan sejak
ditemukannya kasus pertama, program peringanan pajak terlihat lebih menjanjikan. PPh badan
yang lebih rendah dan pajak impor yang sementara ditangguhkan diharapkan dapat
meminimalkan kerugian bisnis, dengan demikian, menghindari lonjakan PHK. Keringanan pajak
juga akan secara langsung menolong pekerja sebagaimana mereka akan sementara dibebaskan
dari PPh individu.
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Kebijakan fiskal saat ini semakin diperkuat seiring dengan peningkatan jumlah kasus Covid-19 di
Indonesia. Pemerintah sedang bersiap untuk mempercepat pencairan dana sosial dan subsidi
kartu pra-kerja untuk membantu mereka yang paling terdampak, terutama keluarga
berpenghasilan rendah. Perlu diingat bahwa tujuan memberi tambahan uang pada masyarakat
terdampak di bulan-bulan mendatang bukan untuk mendorong pengeluaran, melainkan untuk
mengamankan kebutuhan dasar mereka karena kelompok ini hidup dengan pendapatan seharihari yang pasti terganggu selama wabah berlangsung. Untuk kelompok berpenghasilan
menengah ke atas, konsumsi akan melambat, karena mereka memilih untuk tetap di rumah
selama social distancing. Sektor restoran, ritel, dan sektor jasa informal kemungkinan akan paling
terpengaruh pada kondisi ini. Untuk itu, dalam jangka panjang, langkah-langkah kebijakan yang
strategis untuk memulihkan ekonomi di akhir wabah sangat penting untuk mengimbangi
hilangnya produktivitas selama guncagan.
Insentif fiskal juga telah diberikan oleh negara lainnya, seperti Australia (USD11,4 miliar), Kanada
(USD14,4 miliar), Spanyol (USD15,6 miliar), dan Korea Selatan (USD29,8 miliar). Ini menunjukkan
bahwa para pemangku kebijakan melihat stimulus fiskal sebagai langkah yang diperlukan dalam
memerangi wabah pandemi. Namun, jumlah dan bentuk dari stimulus sangat tergantung pada
kapasitas tiap negara. Bagi negara berkembang, sikap pemerintah yang berhati-hati dalam
menjaga defisit fiskal merupakan hal penting. Sebagaimana pelemahan ekonomi akibat wabah
akan membawa potensi turunnya pendapatan pemerintah, pengeluaran anggaran yang
bijaksana untuk mencegah risiko tidak menguntungkan di masa mendatang sangat diperlukan.
Sebagai ilustrasi, dengan rencana stimulus pemerintah Indonesia, yakni sebesar USD1,6 miliar,
diikuti oleh proyeksi penurunan pertumbuhan ekonomi menjadi 4,7% (y.o.y), inflasi tahunan
stabil pada 3% (y.o.y), depresiasi Rupiah sebesar 11% dari target awal, dan harga minyak mentah
tetap rendah pada USD30, defisit fiskal Indonesia diperkirakan akan melebar pada kisaran 2,72,8% dari PDB, lebih tinggi dari defisit yang ditargetkan pada tahun 2020 yaitu 1,8% dari PDB.
Kami masih melihat ruang bagi pemerintah sangat terbatas. Menambah stimulus fiskal, misalnya
terutama pada pos penanggulangan medis, akan menaikkan defisit fiskal ke sekitar ambang 3%.
Skenario yang lebih buruk untuk asumsi-asumsi di atas tentunya akan berisiko defisit fiskal yang
melebihi ambang 3%.
Di sisi lain, data perdagangan terbaru menunjukkan bahwa ekspor Indonesia pada bulan Februari
masih tumbuh positif (11% y.o.y) sementara impor merosot -5% (y.o.y), menghasilkan surplus
perdagangan sebesar USD2,3 miliar. Surplus perdagangan yang lebih baik dari perkiraan,
bagaimanapun, tetap gagal meredam kepanikan di pasar karena kenaikan ekspor sebagian besar
disumbangkan oleh tingkat harga yang lebih tinggi (9,3%) terutama akibat gangguan rantai pasok.
Sementara itu, volume ekspor hanya meningkat 1,5% (y.o.y). Ini menunjukkan bahwa surplus
Februari tidak menjamin perbaikkan lebih lanjut karena harga ekspor, yang sebagian besar
berasal dari barang komoditas, akan bergejolak selama wabah berlangsung. Kami masih melihat
perlambatan dalam kinerja perdagangan pada 1H-2020. Pandemi Covid-19 kami perkirakan akan
menyebabkan koreksi pada pertumbuhan ekonomi di Q1-2020 ke sekitar 4,7%.
Sementara penurunan suku bunga the Fed yang lebih cepat dari perkiraan, ditambah dengan
berbagai kebijakan pelonggaran lainnya akan terus mendorong flight-to-safety dari aset berisiko,
yang terus memicu arus modal keluar, kami masih melihat cadangan devisa masih mencukupi
pada USD130,4 miliar untuk kebutuhan menstabilkan pasar melalui intervensi langsung. Akan
tetapi, mengingat kurangnya pasokan dolar AS di pasar valas yang telah menyebabkan depresiasi
Rupiah hingga 11% dalam satu bulan terakhir, kami melihat bahwa BI perlu lebih banyak
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intervensi di pasar valas. Sudah saatnya juga BI untuk mulai menyiapkan strategi stabilitas nilai
tukar termasuk kemungkinan menaikkan suku bunga kebijakannya.

