
SERI ANALISIS MAKROEKONOMI 

Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia  
September 2020 

Ringkasan 

• BI perlu mempertahankan 
suku bunga kebijakan di 
4,00% bulan ini 

• Belum pulihnya permintaan 
agregat nasional terlihat 
dari inflasi yang masih 
sangat rendah 

• BI perlu menjaga kebijakan 
makroprudensial dan 
mendorong kebijakan 
moneter nonkonvensional 
secara lebih agresif untuk 
menjaga jumlah likuiditas 
agar dapat mendorong 
pertumbuhan ekonomi  

Macroeconomic & Financial 
Sector Policy Research  
 

Jahen F. Rezki, Ph.D. 
jahen@lpem-feui.org 
 

Syahda Sabrina 
syahda.sabrina@lpem-feui.org 
 

Nauli A. Desdiani 
nauli.desdiani@lpem-feui.org 
 

Teuku Riefky 
teuku.riefky@lpem-feui.org 
 

Amalia Cesarina 
amalia.cesarina@lpem-feui.org 
 

Meila Husna 
meila.husna@lpem-feui.org 
 

      

 

 ejak bulan Maret, BI semakin memperhatikan risiko pertumbuhan ekonomi dan mengubah 
sikap kebijakannya menjadi secara preemptif mendukung pertumbuhan ekonomi untuk 

mengurangi dampak krisis kesehatan sekaligus mengelola stabilitas pasar keuangan. Namun 
demikian, meningkatnya risiko kontraksi ekonomi global yang semakin dalam ditambah dengan 
kemungkinan penyebaran virus yang berkepanjangan di Indonesia telah menimbulkan 
ketidakpastian di pasar setidaknya sejak awal September. Akibatnya, Rupiah melemah ke level 
Rp14.900 per 14 September 2020. Rupiah tercatat sebagai mata uang dengan depresiasi terparah 
di negara berkembang Asia. Sementara itu, semakin menurunnya akumulasi aliran modal masuk 
mendorong imbal hasil obligasi pemerintah yang lebih tinggi. Meski inflasi bulan lalu sangat 
rendah, permintaan kredit diperkirakan akan tertahan dalam waktu dekat seiring 
diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Jakarta. Kondisi ini 
memberikan ruang bagi BI untuk memprioritaskan stabilisasi Rupiah pada bulan ini akibat 
meningkatnya risiko ketidakpastian di pasar keuangan. Oleh karena itu, kami memandang BI 
perlu mempertahankan suku bunga kebijakannya di tingkat 4,00% bulan ini untuk menjaga 
stabilitas keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan melalui kebijakan makroprudensial dan 
moneter nonkonvensional sebagai langkah dalam mendorong likuiditas. 

 
Permintaan Rendah Membawa Tekanan Deflasi 

Inflasi tahunan pada bulan Agustus terus turun ke level terendah dalam dua dekade terakhir 
menjadi 1,32% (yoy) dari 1,54% (yoy) pada bulan sebelumnya. Meski pemerintah telah 
melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak Juni, inflasi masih di bawah kisaran 
target BI selama tiga bulan berturut-turut, karena konsumen tetap berhati-hati pergi ke pusat 
perbelanjaan dan tempat umum setelah kasus harian terkonfirmasi infeksi Covid-19 terus 
meningkat. Belanja konsumen yang lesu juga ditangkap dalam deflasi bulanan dua bulan 
berturut-turut sebesar -0,05% (mtm) dan -0,10 (mtm) pada bulan Agustus dan Juli. Selain itu, tren 
penurunan inflasi inti tahunan dan bulanan menjadi 1,99% (yoy) dan 0,29% (mtm) dari 2,07% 
(yoy) pada bulan sebelumnya dan 0,38% (mtm) pada bulan yang sama tahun lalu, menunjukkan 
bahwa daya beli belum pulih. 

Grafik 1: Tingkat Inflasi (%, mtm) 
 

 
Sumber: CEIC  

Grafik 2: Tingkat Suku Bunga Kebijakan dan 
Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank (% pa) 

 
Sumber: CEIC 

 

Rendahnya angka inflasi di bulan Agustus didorong oleh penurunan harga bahan makanan, 
energi, dan harga barang bergejolak, sementara harga yang diatur pemerintah meningkat 
menjadi 1,03% (yoy) dari 0,70% (yoy) pada bulan sebelumnya karena tren kenaikan harga rokok 
yang terus berlanjut. Saat bersamaan, pelonggaran pembatasan aktivitas berpergian sedikit 
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meningkatkan harga di sektor transportasi menjadi deflasi -0,13% (yoy) dari -0,71% (yoy) bulan 
lalu. Di sisi lain, melambatnya permintaan konsumen tidak terlepas dari deflasi paling tajam pada 
harga makanan dan minuman di bulan Agustus yang tercatat pada deflasi tahunan dan bulanan 
harga bahan makanan masing-masing sebesar -0,85% (yoy) dan -1,29% (mtm), lebih rendah 
dibandingkan inflasi 0,46% (yoy) pada bulan sebelumnya dan 0,01% (mtm) pada bulan yang sama 
tahun lalu. Kelompok harga bahan makanan yang bergejolak juga mengalami deflasi tahunan dan 
bulanan sebesar -1,09% (yoy) dan -1,44% (mtm) pada bulan Agustus akibat musim panen. Selain 
itu, hampir semua harga di setiap kelompok barang mengalami tekanan deflasi di bulan Agustus, 
kecuali harga bargaperawatan pribadi dan jasa lainnya, yang tertahan dari gangguan permintaan 
selama krisis kesehatan. 

Karena pandemi tidak akan hilang seluruhnya dalam waktu dekat, permintaan agregat yang lesu 
akan terus menahan angka inflasi dalam beberapa bulan mendatang. Penerapan kembali PSBB 
di wilayah Jakarta juga akan memberikan tekanan tambahan pada kegiatan ekonomi, sehingga 
mendorong permintaan agregat dan inflasi yang lebih rendah. Di sisi lain, peningkatan jumlah 
uang beredar akibat langkah ekspansif bank sentral dan Pemerintah Indonesia diperkirakan akan 
memberikan pengaruh terbatas terhadap inflasi. Perkiraan tingkat inflasi yang rendah selama sisa 
periode di tahun ini dapat memberikan momentum yang cukup bagi BI untuk kembali 
melonggarkan kebijakan moneternya. 

 

Mempertahankan Persepsi Pasar di Tengah Ketidakpastian 

Meskipun secara bertahap telah terjadi pelonggaran pembatasan perjalanan dan social 
distancing, ketidakpastian di pasar global tetap tinggi seiring ekonomi memasuki akhir Triwulan 
III-2020. Kekhawatiran akan meningkatnya ketidakpastian dan kontraksi ekonomi yang lebih 
dalam di negara-negara besar akibat berlanjutnya eskalasi Covid-19 menyebabkan gejolak di 
pasar keuangan global dan mendorong investor untuk mengalihkan investasinya ke aset yang 
lebih aman. Di sisi domestik, keputusan pemerintah untuk menahan penyebaran virus dengan 
diberlakukannya kembali PSBB di Jakarta pada pertengahan September memberikan tekanan 
tambahan pada persepsi pasar terhadap aset Indonesia. Sebagai hasilnya, total aliran masuk 
portofolio yang terakumulasi di Indonesia turun menjadi USD4,60 miliar per 11 September 2020, 
melambat dari akumulasi arus masuk portofolio bulan sebelumnya sebesar USD5,68 miliar. Pada 
saat yang sama, Rupiah melemah sekitar 7,8% (ytd) terhadap dolar AS atau melemah ke level 
Rp14.900. Arus modal keluar mendorong peningkatan imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 
10 Tahun dan 1 Tahun menjadi masing-masing 7,0% dan 3,9%. 

Grafik 3: IDR/USD dan Akumulasi Arus Modal 
Masuk ke Portofolio (24 bulan terakhir) 

  
Sumber: CEIC 

Grafik 4: Imbal Hasil Surat Utang Pemerintah  
(% pa) 

 
Sumber: Bloomberg 
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Sejak bulan Maret, BI semakin memperhatikan risiko pertumbuhan ekonomi dan mengubah 
sikap kebijakannya menjadi kebijakan yang secara preemptif mendukung pertumbuhan untuk 
mengurangi dampak krisis kesehatan sekaligus mengelola stabilitas pasar keuangan. Selain 
empat kebijakan penurunan suku bunga sepanjang tahun ini, dimana dua di antaranya terjadi 
selama periode pandemi, BI juga telah melakukan kebijakan moneter nonkonvensional seperti 
quantitative easing untuk menduanai defisit fiskal yang melebar selama pandemi dengan 
membeli obligasi pemerintah melalui skema burden-sharing. Dengan skema ini, BI telah membeli 
obligasi pemerintah senilai sekitar USD6,79 miliar selama sebulan terakhir. Namun, tren kenaikan 
jumlah utang dalam mata uang Rupiah dapat menghambat investor untuk menanamkan asetnya 
karena risiko depresiasi mata uang yang tinggi. Namun sejauh ini, risiko investasi di Indonesia 
relatif terkendali setelah diterapkannya skema burden-sharing, terlihat dari penurunan premi 
CDS 5 Tahun menjadi 88,9 bps pada 31 Agustus 2020 dari level 119,2 bps pada 3 Agustus 2002. 
Meski demikian, BI dan Pemerintah Indonesia tetap perlu menjaga persepsi investor terhadap 
pasar keuangan karena premi CDS naik kembali ke 91,5 bps per 14 September 2020, tidak lama 
setelah pengumuman penerapan kembali PSBB di Jakarta. Sejalan dengan itu, Rupiah 
terdepresiasi menjadi Rp14.900 dan tercatat sebagai mata uang dengan tingkat depresiasi 
terburuk di antara negara-negara berkembang di Asia. 

Surplus neraca perdagangan yang lebih rendah dari perkiraan sebesar USD2,3 miliar pada bulan 
Agustus diperkirakan akan menambah sentimen pasar terhadap kondisi ekonomi dalam negeri 
sehingga meningkatkan risiko arus modal keluar. Di sisi lain, BI telah berhasil mengumpulkan 
lebih banyak cadangan devisa bulan lalu sebesar USD137 miliar, mencapai level tertinggi dalam 
sejarah. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, 
penerimaan pajak, dan hasil ekspor migas. Peningkatan jumlah cadangan ini diperlukan untuk 
mendukung BI dalam menghadapi potensi guncangan di masa depan. 
 
Risiko kontraksi ekonomi yang lebih dalam di waktu dekat, ditambah dengan kemungkinan 
penyebaran virus yang berkepanjangan di Indonesia, telah mendorong pasar menjadi lebih 
bergejolak dari sebelumnya. Ketakutan yang membayangi investor dapat mengganggu stabilitas 
Rupiah di masa depan, sehingga dapat meningkatkan ongkos melakukan transaksi dalam 
perdagangan internasional. Meskipun tekanan deflasi yang meningkat memberikan momentum 
yang cukup bagi BI untuk lebih melonggarkan kembali kebijakan moneternya, stabilitas Rupiah 
lebih krusial. Bagaimanapun, permintaan kredit diperkirakan akan tetap rendah seiring 
implementasi PSBB di wilayah Jakarta telah dimulai. Sementara itu, BI perlu menjaga kebijakan 
makroprudensial dan mendorong kebijakan moneter nonkonvensional secara lebih agresif untuk 
menjaga jumlah likuiditas agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk saat ini, kami 
melihat bahwa perbedaan tingkat suku bunga saat ini masih relatif menarik untuk menjaga aliran 
modal masuk dan stabilitas nilai tukar. Mengingat meningkatnya risiko ketidakpastian di pasar 
keuangan, BI perlu mempertahankan suku bunga acuan di 4,00% bulan ini. 
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Grafik 5: IDR/USD dan Cadangan Devisa 
 

 
  Sumber: CEIC 

Grafik 6: Tingkat Depresiasi Nilai Tukar Negara-
Negara Berkembang (14 September, 2020) 

 
Sumber: CEIC 

 


