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“2021: A Pandemic Odyssey” 
 

Ringkasan 
• Seiring dengan masih berlanjutnya pandemi Covid-19 dan tidak ada tanda akan 

berakhir dalam waktu dekat, pertumbuhan PDB pada Triwulan-IV 2020 
diperkirakan mencapai -2,9% (estimasi di kisaran -3,1% hingga -2,7%); diperkirakan 
mencapai -2,2% hingga -2,1% untuk keseluruhan tahun 2020. 

• Kinerja ekonomi yang suram terus berlanjut hingga Triwulan III-2020 dengan 
empat sektor utama dari perekonomian Indonesia masih mengalami pertumbuhan 
negatif. 

• Kelompok masyarakat kelas menengah atas, yang berkontribusi besar terhadap 
keseluruhan konsumsi, lebih memilih untuk menyimpan uangnya seiring dengan 
masih tingginya ketidakpastian.  

• Sedikit peningkatan pada realisasi investasi kemungkinan disebabkan oleh 
beberapa kejadian belakangan seperti mulai bergulirnya vaksin dan hasil yang 
cukup baik dari pemilu Amerika Serikat yang telah memicu tumbuhnya sentimen 
positif oleh investor. 

• Meskipun kinerja perdagangan yang lebih baik dari perkiraan telah mengurangi 
tekanan pada neraca transaksi berjalan dan Rupiah, hal tersebut tidak mencerminkan 
tanda pemulihan di sektor riil karena impor yang masih rendah. 
 

 

Melanjutkan pola dari Semester-I 2020, kondisi perekonomian Indonesia di Triwulan-III 
2020 cukup mengecewakan banyak pihak dimana hasilnya lebih buruk dari perkiraan. 
Tercatat sebesar -3.49% (y.o.y), angka pertumbuhan PDB di Triwulan-III resmi membuat 
Indonesia masuk ke dalam definisi resesi. Menilik lebih dalam ke sisi sektoral, empat 
sektor utama dari perekonomian Indonesia (industri pengolahan, perdagangan besar & 
eceran, konstruksi, pertambangan & penggalian) yang menyumbang kontribusi lebih dari 
setengah PDB Indonesia masih mengalami pertumbuhan yang negatif di Triwulan-III 
2020. Sementara di sisi pengeluaran, hampir semua komponen PDB mengalami 
kontraksi kecuali belanja pemerintah. Total kredit turun tajam ke level terendah sejalan 
dengan perlambatan aktivitas bisnis dan lemahnya permintaan konsumen. Inflasi inti 
yang masih rendah menunjukkan bahwa daya beli masih lemah hingga akhir tahun 2020. 
Meskipun terjadi pelemahan ekonomi yang dalam akibat krisis kesehatan, Indonesia 
mencatatkan surplus perdagangan selama delapan bulan berturut-turut dari Mei hingga 
Desember 2020. Kinerja perdagangan telah menurunkan tekanan pada neraca transaksi 
berjalan dan Rupiah, di mana neraca transaksi berjalan mencatat surplus pada Triwulan-
III 2020 dan Rupiah relatif terjaga hingga akhir tahun. Namun, rangkaian surplus neraca 
perdagangan ini tidak mencerminkan prospek ekonomi yang lebih baik akibat surplus 
terjadi karena penurunan impor yang signifikan akibat melemahnya permintaan 
internasional dan domestik. Belum ada tanda-tanda yang menjanjikan pada pemulihan 
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sektor riil selama impor yang terutama terdiri dari bahan baku dan barang modal masih 
rendah. 

Tabel 1: Proyeksi PDB LPEM FEB UI 
Q4 2020 FY 2020 FY 2021 

-3,1% s.d -2,7% -2,2% s.d -2,1% 4,4% s.d 4,8% 
 
Di penghujung 2020, muncul beberapa kabar positif yang memicu tumbuhnya sentimen 
positif oleh investor terhadap prospek ekonomi kedepannya, seperti hasil yang cukup 
baik dari pemilu Amerika Serikat dan mulai bergulirnya vaksin secara masal di seluruh 
dunia. Kinerja pasar keuangan dan mata uang yang sangat baik pada akhir tahun 2020 
memberi kesan bahwa ekonomi semakin membaik. Namun, seperti yang kita semua 
ketahui bahwasannya tidak ada pemulihan ekonomi yang berkesinambungan dan 
berkelanjutan tanpa adanya perbaikan dari sisi kesehatan dan angka kasus harian. 
Kondisi Indonesia saat ini secara rapi mengilustrasikan kontradiksi ini. Di saat Rupiah dan 
indeks pasar saham sedang mengalami performa terbaiknya sejak dimulainya pandemi, 
angka harian Covid-19 terus menunjukkan pertumbuhan kasus harian tertingginya. 
Kelompok masyarakat yang memiliki aset finansial mendapatkan keuntungan yang cukup 
tinggi sedangkan di sektor riil, dunia usaha sedang berjuang untuk menghindari 
kebangkrutan dan kelompok masyarakat miskin berjuang untuk dapat memenuhi 
kebutuhan sehari hari. Kondisi ini menunjukkan secara jelas ironi di kondisi perekonomian 
belakangan ini. Sudah bisa dipastikan bahwa perekonomian masih akan mengalami 
tekanan setidaknya hingga akhir tahun 2020. Kami memperkirakan bahwa pertumbuhan 
PDB untuk Triwulan-IV 2020 dan FY2020 akan berada di teritori negatif. Meski masih 
sangat dini, cukup aman untuk mengasumsikan bahwa 2021 tidak akan menjadi tahun 
yang mudah bagi ekonomi global, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi 
diperkirakan dapat mencapai -3,1% hingga -2,7% di Triwulan-IV 2020, sementara 
pertumbuhan untuk FY2020 di sekitar -2,2% hingga -2,1% dan 4,4% hingga 4,8% untuk 
FY2021. 
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Tantangan Fiskal dan Moneter di Tahun 2021 

 

APBN 2020: Stimulus yang Tidak Terserap Karena Masalah Permintaan  
Pandemi telah menghadirkan tantangan ekstrem bagi pemerintah dan bisnis di seluruh dunia, 
termasuk Indonesia. Penyebaran Covid-19 di Indonesia yang berlanjut hingga awal 2021 tentunya 
memperburuk ketidakpastian perekonomian. Permintaan yang melemah, ditambah dengan 
pasokan yang terganggu, telah membawa perekonomian nasional ke dalam resesi. Akibatnya, 
penerimaan pemerintah turun tajam pada 2020. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia telah 
mengambil langkah-langkah extraordinary sebagai respon terhadap dampak dari pandemi 
Covid-19, termasuk perubahan signifikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) 2020. Presiden telah mengeluarkan Perpres 54/2020 yang berisi revisi APBN 2020 pada 
April, disusul oleh Perpres 72/2020 pada pertengahan tahun 2020. Dalam revisi tersebut, 
terdapat penyesuaian penerimaan dan pengeluaran negara, serta target defisit menjadi 6,34% 
dari sebelumnya 1,76%. 

Akibat perlambatan ekonomi dan stimulus yang diberikan dalam bentuk insentif bagi dunia usaha 
pada saat pandemi di tahun 2020, penerimaan pajak mengalami penurunan yang cukup 
signifikan. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga tergerus karena terbatasnya kegiatan 
ekonomi selama pemberlakuan pembatasan sosial. Dari sisi pengeluaran, Pemerintah Indonesia 
tidak hanya meningkatkan, tetapi juga merealokasi APBN untuk mengatasi pandemi Covid-19. 
Pendapatan pajak yang lebih rendah dan peningkatan pengeluaran pemerintah diharapkan dapat 
menstabilkan perekonomian karena diharapkan akan meningkatkan pengeluaran rumah tangga 
dan bisnis selama penurunan ekonomi. Secara teori, peristiwa ini menunjukkan perlunya kebijakan 
fiskal countercyclical yang terjadi secara otomatis ketika perekonomian melambat karena 
pembayaran pajak turun dan belanja kesehatan serta perlindungan sosial meningkat. Ditengah 
kondisi yang unprecedented, di mana kemerosotan ekonomi yang tajam muncul, stabilisator 
fiskal otomatis mungkin tidak cukup dan mungkin diperlukan stimulus fiskal yang lebih besar. 
Namun demikian, dampak konstruktif dari stimulus fiskal hanya akan terwujud jika stimulus ini 
diimplementasikan dan ditargetkan secara efektif dan efisien. 

Tabel A: APBN Indonesia di Tahun 2020 

Sumber: Kementerian Keuangan 

Sayangnya, jika melihat dari angka realisasi APBN, penyerapan anggaran belumlah maksimal. Hal 
ini antara lain karena belum terserapnya alokasi anggaran dana program Pemulihan Ekonomi 
Nasional (PEN) untuk sektor kesehatan, kelompok sektoral & pemerintah daerah, serta insentif 
usaha. Untuk mengatasi dampak Covid-19, pemerintah telah mengalokasikan dana melalui 
program PEN sebesar Rp695,2 triliun atau 4,2% dari PDB Indonesia. Hingga akhir tahun 2020, 

UU 20/2019 Perpres 54/2020 Perpres 72/2020
Realisasi Anggaran (% 

dari Perpres 72/2020)

Pendapatan Negara 2,233.2                 1,760.9                     1,699.9                     96.1                                             
1. Penerimaan Perpajakan 1,865.7                 1,462.6                     1,404.5                     89.3                                             
2. PNBP 367.0                     297.8                          294.1                          91.3                                             
3. Hibah 0.5                           0.5                                1.3                                945.8                                          
Belanja Negara 2,540.4                 2,613.8                     2,739.2                     94.6                                             
1. Belanja Pemerintah Pusat 1,683.5                 1,851.1                     1,975.2                     92.5                                             
2. TKDD 856.9                     762.7                          763.9                          99.8                                             
Defisit (307.2)                    (852.9)                        (1,039.2)                    92.0                                             
(% PDB) (1.8)                          (5.1)                              (6.3)                              (6.09)                                            
Pembiayaan Anggaran 307.2                     852.9                          1,039.2                     114.6                                          

Deskripsi
(dalam triliun Rp)

APBN 2020
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realisasi program PEN telah mencapai Rp579,78 triliun (83,45%) dengan realisasi dukungan 
BUMN dan perlindungan sosial mencapai lebih dari 100% dari anggaran yang dialokasikan. 

Gambar A:  Alokasi Dana Program 
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 

 Gambar B:  Realisasi Dana Program 
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 

 
Sumber: Kementerian Keuangan 

 

 
Sumber: Kementerian Keuangan 

 
Bisnis di semua sektor ekonomi terganggu oleh pandemi Covid-19. Beberapa sektor mengalami 
kontraksi berat akibat pembatasan fisik dan sosial, yaitu jasa akomodasi dan makanan dan 
minuman, jasa transportasi, konstruksi, perdagangan, manufaktur, dan jasa-jasa lainnya. Untuk 
meredam keterpurukan bisnis, beberapa upaya telah ditempuh oleh Pemerintah Indonesia. 
Pemerintah memiliki tiga fokus utama dalam membantu pelaku usaha dalam agenda pemulihan 
ekonomi, yaitu program dukungan UMKM, pembiayaan korporasi, dan insentif usaha. Sementara 
program bagi UMKM terutama dibentuk dalam bentuk penetapan kualitas aset dan restrukturisasi 
kredit & pembiayaan, stimulus pembiayaan korporasi dilakukan dengan tujuan untuk membantu 
BUMN beroperasi di tengah pandemi. Di sisi lain, insentif usaha disalurkan dalam bentuk insentif 
perpajakan bagi seluruh wajib pajak yang terkena pandemi. Termasuk di dalamnya pembebasan 
pajak penghasilan pasal 21, pembebasan pajak impor pasal 22, pengurangan pajak penghasilan 
pasal 25, dan pelonggaran PPN. Selain menjaga pelaku usaha dari risiko gagal bayar, insentif 
fiskal bagi pelaku usaha juga dirancang untuk memberikan dorongan ekspansi yang cepat bagi 
perekonomian. Sayangnya, insentif usaha yang berupa insentif perpajakan belum berjalan 
dengan maksimal. Hingga akhir tahun 2020, realisasi pemberian insentif usaha masih di bawah 
50% dari anggaran awal. Hal ini mencerminkan bahwa stimulus fiskal belum meningkatkan 
aktivitas bisnis karena daya beli masih lemah. 

Gambar C:  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) (IDR Triliun) dan Defisit Anggaran (%PDB) 

 
Sumber: CEIC 
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Terlebih, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Indonesia pada tahun 2020 tercatat pada level 
tertinggi yakni Rp234,7 triliun. Jumlah ini melonjak empat kali lipat dibanding tahun lalu sebesar 
Rp46,40 triliun. Meskipun kenaikan tersebut sejalan dengan defisit anggaran yang semakin lebar, 
ini juga menunjukkan bahwa kapasitas anggaran untuk program pemulihan ekonomi belum 
dimanfaatkan secara maksimal. Untuk memaksimalkan dana yang ada, Pemerintah perlu 
memfokuskan kembali strategi pemulihan pada kebijakan yang paling efektif. Sebagaimana 
permintaan masih jauh dari pulih, kebijakan fiskal perlu lebih fokus pada peningkatan permintaan 
daripada insentif kepada dunia usaha. Pemerintah perlu menyalurkan bantuan yang lebih luas 
untuk lebih banyak rumah tangga, termasuk keluarga berpenghasilan rendah dan pengangguran, 
yang terkena dampak pandemi Covid-19. Insentif untuk kelompok ini kemungkinan besar akan 
mendorong ekonomi karena kelompok ini pasti akan menghabiskan uang dengan cepat. Sejauh 
ini realisasi program insentif pos kesehatan dan pemulihan sosial telah berjalan dengan baik, 
namun masih memiliki ruang untuk peningkatan karena Pemerintah memiliki sisa pembiayaan 
anggaran yang besar. Dengan mengalihkan fokus dari insentif bisnis ke insentif kesehatan dan 
perlindungan sosial, Pemerintah diharapkan dapat memperoleh manfaat dalam jangka pendek 
tanpa mengganggu anggaran dalam jangka panjang. 

 

APBN 2021: Diperlukan Alokasi yang Lebih Baik Seiring dengan Terbatasnya 

Kapasitas Fiskal 

Satu tahun telah berlalu sejak virus pertama kali muncul di Provinsi Wuhan, Tiongkok. Virus yang 
menyebar kemudian telah berubah menjadi sebuah ancaman global yang menyebabkan 
beberapa aspek berada di dalam kondisi yang rentan, terutama sistem kesehatan masyarakat, 
aktivitas bisnis dan ekonomi, serta integrasi sosial di masyarakat. Di Indonesia, 2020 telah menjadi 
tahun yang cukup menantang seiring dengan penyebaran virus yang cukup masif, yang tentu saja 
memakan banyak korban. Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah telah mencanangkan 
beberapa langkah yang substansif untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial di tengah 
aktivitas yang sementara ini dibatasi dan diberhentikan akibat penyebaran virus. Namun, langkah-
langkah yang belum pernah ditempuh sebelumnya seperti program Pemulihan Ekonomi Nasional 
(PEN) di sisi lain juga membutuhkan dana yang cukup banyak, terlihat dari dalamnya defisit APBN 
2020 yang mencapai -6,34% dari PDB. Selain kebutuhaan biaya untuk rencana pemulihan, 
beberapa insentif yang diberikan selama pandemi seperti keringanan pajak, juga menurunkan 
pendapatan pemerintah yang secara langsung menambah beban bagi APBN 2020. 
 
Pada APBN 2021, dengan jelas dijabarkan bahwa pendapatan akan meningkat, begitu juga 
belanja. Perkembangan dari rencana vaksinasi dan pemberlakuan dari protokol kesehatan yang 
diharapkan akan menghambat penularan dari virus, terutama di ruang publik, secara bertahap 
diprediksikan akan berpengaruh terhadap meningkatnya aktivitas ekonomi dan sosial. Di sisi 
penerimaan, pajak tentu masih menjadi sumber penerimaan terbesar pada APBN 2021 dengan 
2,8% kenaikan menjadi Rp1.444,5 triliun dari Rp1.404,5 triliun pada revisi APBN 2020. Beralih ke 
sisi belanja, pemerintah saat ini akan lebih memfokuskan pos belanja pada tiga aspek utama yakni 
fungsi pelayanan umum, fungsi ekonomi, dan perlindungan sosial dengan masing-masing 
proporsi sebesar 26,9%, 26,2%, dan 13,3% dari total belanja pemerintah pusat. Belanja yang lain 
di luar belanja pemerintah pusat dialokasikan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 
yakni sebesar Rp795,5 triliun. Di antara semua pos belanja yang telah dialokasikan, pos fungsi 
ekonomi dan perlindungan sosial memegang peranan penting terutama selama masa pandemi 
untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan mengatasi dampak dari penyebaran virus Covid-
19 melalui beberapa program spesifik seperti ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, 
dan bantuan langsung tunai. Selain itu, pemerintah juga telah merencanakan untuk membentuk 
skenario terbaru dari PEN 2021 dengan total alokasi dana diperkirakan akan mencapai Rp553,1 
triliun. Program yang ditawarkan tetap bertujuan untuk pemulihan ekonomi berupa bantuan 
untuk UMKM dan bisnis, perlindungan sosial, program prioritas, dan tentu saja alokasi untuk 
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kesehatan. Seiring dengan dijalankannya program PEN, sistem yang lebih baik terutama dalam 
mekanisme penyaluran harus ditingkatkan agar manfaat dari program dapat benar-benar 
dirasakan. 
 

Gambar D: Alokasi Belanja pada APBN 
2021 

 Gambar E: Program Pemulihan Ekonomi 
Nasional (PEN) 2021 

 
Sumber: Kementerian Keuangan 

 

 
Sumber: Kementerian Keuangan 

Secara singkat dapat dikatakan bahwa APBN 2021 memang terasa lebih optimis dibandingkan 
dengan APBN 2020, dengan adanya peningkatan pendapatan dari pajak dan bukan pajak. 
Namun, defisit yang terhitung pada APBN 2021 masih sedalam pada APBN 2020, walaupun 
terdapat sedikit perbaikan yang tercatat pada -5,70% dari PDB. Hal ini karena pos belanja juga 
masih memerlukan banyak pembiayaan selama masa pandemi, sementara pos pendapatan masih 
belum pulih sepenuhnya. Padahal, pemerintah telah mengumumkan bahwa nilai defisit akan 
kembali ke tingkat yang normal yakni 3% dari PDB pada tahun 2023. Di sisi lain, peningkatan 
kasus Covid-19 juga memberi tanda bahwa pandemi sampai saat ini masih berlangsung dan 
belum terlihat akan berakhir dalam waktu dekat. Keadaan yang tidak pasti ditakutkan akan 
membawa pemerintah ke dalam babak baru dari tantangan, terutama dalam mengatasi dampak 
dari pandemi. 
 

Pentingnya Penekanan pada Aspek Kesehatan 
Dibandingkan beberapa negara lain seperti Selandia Baru dan Korea Selatan, stimulus fiskal yang 
dikeluarkan Pemerintah Indonesia untuk memitigasi dampak pandemi Covid-19 relatif rendah. Di 
sisi lain, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat, tanpa ada tanda-tanda penurunan 
dalam waktu dekat. Per tanggal 28 Januari, rata-rata kasus harian di Indonesia terus meningkat 
dengan 12.334 kasus (dalam 7-day moving average) dan akumulasi yang akhirnya mencapai 
1.051.795 kasus. Sementara itu, Pemerintah Tiongkok mengucurkan stimulus fiskal sebesar 
USD904 miliar atau 6,0% dari PDB-nya dan berhasil menurunkan rata-rata kasus harian menjadi 
hanya 89. Ini merupakan pencapaian yang signifikan mengingat Covid-19 memang berasal dari 
negara ini. Di saat yang bersamaan, negara berkembang lain seperti Malaysia dan Argentina yang 
masing-masing memberikan stimulus sebesar 7,9% dan 5,7% dari PDB negaranya, juga berhasil 
menurunkan jumlah kasus hariannya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa besarnya stimulus 
fiskal yang diberikan oleh pemerintah Indonesia saat ini, masih belum mampu mengendalikan 
peningkatan kasus yang terjadi. 
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Gambar F: Perbandingan Stimulus Fiskal 
dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 

 Gambar G: Perbandingan Rata-Rata Kasus 
Harian (dalam 7-Day Moving Average) 

 
Sumber: IMF Fiscal Measures Database (2021) 

 

 
Sumber: Worldometer (2021) 

 

Seiring dengan belum adanya pertanda bahwa pandemi akan berakhir dalam waktu dekat, 
diperlukan adanya kesiapan yang lebih matang untuk mengantisipasi adanya goncangan yang 
tentu saja akan membuat keadaan menjadi lebih buruk. Menjadikan ekonomi dan perlindungan 
sosial masyarakat sebagai prioritas merupakan hal yang penting, namun pembenahan sistem 
kesehatan merupakan kunci dari pengentasan pandemi. Peningkatan kualitas sistem kesehatan 
se-yogya-nya ada di urutan pertama dari program pemulihan. Merujuk kepada gambar yang 
tersaji di bawah, dapat dikatakan bahwa sebenarnya negara kita memang belum dalam kondisi 
yang cukup siap dalam melawan kondisi krisis yang datang tiba-tiba karena pandemi. Rasio dari 
tempat tidur rumah sakit per 1.000 orang populasi menunjukkan bahwa walaupun nilai di tahun 
2019 yakni 1,18 sudah melebihi standar WHO yaitu 1,0, namun adanya pandemi sudah 
menunjukkan bawa jumlah tersebut masih dapat dikatakan kurang dari jumlah yang dibutuhkan. 
Dibandingkan dengan negara lain dengan populasi yang juga cukup banyak seperti Tiongkok, 
kuantitas tempat tidur rumah sakit di Indonesia dikhawatirkan tidak akan mencukupi sebagai 
modal dasar dalam menghadapi pandemi. Di Tiongkok juga terlihat adanya peningkatan yang 
cukup signifikan setiap tahun, mengindikasikan bahwa negara tersebut cukup banyak berinvestasi 
dalam segi kesehatan. Lebih lanjut, negara seperti Korea Selatan yang cukup berhasil mengatasi 
pandemi juga memiliki rasio kecukupan fasilitas kesehatan yang sangat tinggi. 
 

Gambar H:  Perbandingan Stimulus Fiskal 
untuk Bidang Kesehatan dalam Menghadapi 

Pandemi Covid-19 

 Gambar I: Perbandingan Rasio Tempat 
Tidur Rumah Sakit (per 1.000 orang 

populasi) 

 
Sumber: IMF Fiscal Measures Database (2021) 

 

 
Sumber: Kementerian Kesehatan WDI World Bank (2021) 

 
Baru-baru ini, pemerintah telah mengalokasikan setidaknya USD5 miliar atau setara dengan 0,2% 
PDB, bantuan fiskal yang focus terhadap apek kesehatan selama masa pandemi. Namun, melihat 
pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa jumlah tersebut masih cukup rendah dibandingkan 
dengan negara lain seperti Tiongkok. Lebih dari itu, dibandingkan dengan negara berkembang 
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lain seperti India dan Argentina, persentase dari stimulus di bidang kesehatan per PDB juga masih 
relatif rendah dengan masing-masing negara tersebut mengalokasikan 0,5% dan 0,3% dari PDB. 
Belajar dari New Zealand sebagai salah satu negara yang dinilai sukses dalam mengatasi 
penyebaran virus Covid-19, negara tersebut telah mengucurkan setidaknya USD2,5 miliar 
stimulus fiskal untuk dunia kesehatan. Secara nominal, jumlah tersebut dapat dikatakan rendah 
dibandingkan dengan Indonesia. Namun, jumalh tersebut sebenarnya setara dengan 1,2% dari 
PDB negara tersebut. Jika fasilitas kesehatan tidak sepenuhnya dipersiapkan, maka pengentasan 
pandemi diperkirakan akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Mekanisme yang demikian 
tidak akan membawa apapun melainkan babak baru dari rantai kerusakan yang di saat bersamaan 
juga mengancam kapasitas fiskal. Memfokuskan belanja pada bidang kesehatan dan juga 
menjaga sistem pemberian bantuan akan membantu menghambat laju penyebaran virus dan 
mengatasi dampak negatif yang sedang terjadi akibat pandemi. 

 

Tidak Hanya Sektor Riil, Sektor Perbankan Juga Dalam Tekanan Besar 
Sejak awal pandemi, pertanda ‘fault lines’ yang mulai retak bermunculan di sektor perbankan. 
Krisis yang sedang berlangsung membagi kelompok masyarakat, dimana kelompok menegah 
keatas menumpuk tabungannya dengan skala masif seiring meningkatnya ketidakpastian dan 
kelompok masyaratak termiskin terus menggerus tabungannya untuk bisa memenuhi kebutuhan 
dasar dan beban kredit. Kondisi ini terefleksikan dari angka pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) 
di perbankan yang mencapai titik tertingginya sejak tahun 2015, dimana sebagian besar deposit 
di perbankan disumbangkan dari tabungan kelompok menengah-atas (Gambar J). Namun, 
pandemi Covid-19 membuat perekonomian dan dunia usaha carut marut dan berusaha sebisa 
mungkin untuk bertahan di kondisi sekarang, sehingga pertumbuhan kredit mengalami 
penurunan drastis dan mencatatkan pertumbuhan negatif pertamanya sejak Krisis Finansial Asia 
tahun 1998. Kedua hal ini dikombinasikan memberi tekanan besar di sektor perbankan akibat 
tidak mampunya sektor perbankan menyalurkan likuiditas yang membanjiri ke pinjaman yang 
produktif di sektor riil. Banjirnya likuiditas di sektor perbankan tanpa adanya penyaluran yang 
produktif ke sektor riil diterjemahkan menjadi performa perbankan yang suram. Seperti 
ditunjukkan oleh Gambar K, rasio pinjaman terhadap deposit (LDR) mencapai titik terendahnya 
dalam delapan tahun terakhir dan net interest margin (NIM) mencapai titik terendahnya dalam 
lima tahun terakhir, menekan profitabilitas sektor perbankan secara signifikan. 

Gambar J: Pertumbuhan Kredit dan Deposit  Gambar K: Performa Perbankan 

 
Sumber: CEIC 

 

 
Sumber: CEIC 

 

Pembuat kebijakan, khusunya Kementrian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI), 
memberikan usaha terbaiknya untuk memastikan sektor finansial mampu bertahan di tengah 
pandemi dengan likuiditas yang cukup dengan cara memberikan stimulus secara masif dan 
mempertahankan stance yang akomodatif.Namun, dampak dari berlebihnya likuiditas di tengah 
pandemi tidak sesuai dengan pertumbuhan proyek atau aktivitas ekonomi yang produktif untuk 
menyalurkan likuiditas tersebut, diindikasikan dengan tumbuhnya M2/PDB jauh lebih tinggi 
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ketimbang kredit/PDB. Ancaman lain yang membayangi sektor perbankan adalah “bom waktu” 
dari non-performing loans (NPL). Di saat pemerintah Indonesia merumuskan berbagai stimulus 
untuk meringankan tekanan NPL di tengah pandemi, kita masih melihat meningkatnya angka NPL 
dimana Triwulan-III 2020 mencatatkan angka NPL tertinggi sejak 2010 (Gambar M). Secara 
singkat, di saat sektor perbankan mungkin belum jadi prioritas akibat masih besarnya tantangan 
di sektor kesehatan dan perekonomian riil, bijak untuk pemerintah mulai merumuskan strategi 
untuk memastikan bahwa risiko yang muncul di sektor perbankan saat ini tidak akan membuat 
Indonesia jatuh ke krisis lainnya di saat nantinya kita sudah mulai pulih dari pandemi Covid-19. 
Apabila tidak dimulai sekarang, bisa jadi kita akan terlampau telat dalam mengantisipasi risiko ini. 

Gambar L: Pertumbuhan Jumlah Uang 

Beredar dan Kredit 

 Gambar M: Jumlah Kredit dan Rasio NPL 

 

 
Sumber: CEIC 

  

 
Sumber: CEIC 

 
 

Taper Tantrum 2.0: Risiko Pemulihan yang Asimetris dari Segi Waktu 
Untuk mengatasi kerusakan yang disebabkan oleh Covid-19, pemerintah dan bank sentral di 
seluruh dunia telah memberlakukan berbagai kebijakan stimulus fiskal dan moneter yang cukup 
besar. Berbagai bank sentral di seluruh dunia seperti ECB, the Fed, dan BoJ telah memberlakukan 
program pembelian obligasi yang dikenal sebagai Quantitative Easing (QE) sebagai bagian dari 
upaya untuk mendukung perekonomian dan menambah likuiditas di pasar dengan menjaga suku 
bunga rendah dalam jangka panjang. Dengan imbal hasil obligasi dan suku bunga yang rendah, 
investor mencari aset berisiko untuk menghasilkan imbal hasil yang tinggi atau untuk memenuhi 
kewajiban mereka sepanjang periode krisis ini. Karena kondisi suku bunga di negara maju masih 
rendah, investor tertarik pada imbal hasil yang lebih tinggi yang ditawarkan oleh banyak negara 
berkembang, termasuk Indonesia. Selama negara lain masih terus menerapkan kebijakan 
moneter nonkonvensional ini dan memfokuskan pemulihan ekonomi, arus modal masuk 
portofolio akan tetap mengalir ke negara berkembang dan nilai tukar akan tetap terjaga. 

Namun, karena mungkin terlalu dini untuk berbicara tentang pembalikan arus modal, era harga 
aset yang sangat rendah dan likuiditas yang melimpah dapat mendorong negara-negara maju 
untuk menerapkan kebijakan tapering setelah pemulihan terjadi untuk menekan potensi 
terbentuknya asset bubble di negara mereka. Seperti namanya, tindakan ini menyebabkan 
"tantrum" di pasar yang ditunjukkan oleh adanya reaksi berlebihan investor dalam menghadapi 
kenaikan suku bunga dan imbal hasil di AS. Akibatnya, investor menjadi lebih menghindari risiko 
dan memindahkan kembali portofolionya ke aset yang relatif aman. Perbedaan kebijakan 
moneter di AS dan di negara lain, di mana AS melakukan pengetatan dan negara-negara lain 
melakukan pelonggaran akan menyebabkan dolar AS terus naik terhadap mata uang lain; dengan 
demikian, taper tantrum terjadi dan menjadi penyebab utama dari depresiasi mata uang yang 
cepat di negara berkembang. 
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Berlanjutnya Kondisi Ekonomi yang Suram sampai Adanya Perbaikan di Sisi 
Kesehatan 

Menutup buku tahun 2020, kita menyaksikan krisis yang belum pernah terjadi 
sebelumnya. Perbandingan paling dekat adalah pandemi Covid-19 yang menjadi 

Masih berbekasnya ingatan tentang taper tantrum di tahun 2013, yang terbukti sulit untuk 
dihilangkan, adanya potensi untuk mengulang cerita yang sama sekarang tampaknya tak 
terelakkan. Para pembuat kebijakan, khususnya Kemenkeu dan BI harus mengantisipasi 
meningkatnya risiko arus modal keluar dan tekanan nilai tukar jika the Fed atau bahkan banyak 
bank sentral negara maju semua mengambil langkah kebijakan moneter yang kontraktif pada saat 
yang bersamaan, terutama ketika perekonomian telah membuat kemajuan yang substansial 
didukung oleh peningkatan inflasi dan lapangan kerja. Namun, yang perlu diperhatikan adalah BI 
tidak dapat menggunakan instrumen konvensional yang sama dengan melakukan pengetatan 
kebijakan moneter. Selama taper tantrum 2013, ‘sudden stop’ dan pembalikan arus modal 
menyebabkan mata uang terdepresiasi tajam, memaksa BI untuk menaikkan suku bunga untuk 
menstabilkan pasar keuangan. Namun, pengetatan kebijakan moneter merupakan suatu 
keistimewaan dan dapat digunakan untuk mengendalikan arus modal keluar dan tekanan inflasi 
yang tinggi hanya jika pada saat kondisi ekonomi domestik sedang kuat. Sayangnya, jika di masa 
lalu Indonesia masih memiliki pilihan ‘stability over growth’, namun saat ini, ketika waktu 
pemulihan ekonomi tiba dimasa depan, Indonesia masih membutuhkan ekspansi fiskal dan 
moneter untuk mendukung percepatan pemulihan; sehingga setiap pengetatan kebijakan fiskal 
atau moneter berpotensi mengganggu proses pemulihan tersebut. 

Gambar N: Akumulasi Arus Modal Masuk 
Portofolio dan Nilai Tukar 

 Gambar O:  Akumulasi Arus Modal Masuk 
Portofolio dan Imbal Hasil SBN Tenor 10-

Tahun 

 
Sumber: CEIC 

 

 
Sumber: CEIC, Investing.com 

 

Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah risiko peningkatan imbal hasil obligasi jangka 

panjang dan peningkatan pada risiko premi. Karena investor menjual surat utang pemerintah, 

imbal hasil yang lebih tinggi dapat mengancam pemulihan ekonomi melalui beban fiskal yang 

lebih tinggi. Dengan pasar keuangan yang lebih dalam, Indonesia kemungkinan akan mengalami 

reaksi pasar yang lebih tenang dan peningkatan imbal hasil obligasi yang lebih kecil selama 

periode rentan. Namun, perlu disadari bahwa pasar keuangan yang dangkal di Indonesia belum 

dapat menjadi bantalan dalam menghadapi guncangan eksternal. Bagaimanapun, pelajaran yang 

dipetik dari taper tantrum menyoroti cara-cara di mana keadaan saat ini tidak seperti ditahun 

2013; karenanya para pembuat kebijakan harus mempersiapkan yang terbaik untuk mencegah 

kerusakan yang tidak semestinya. 
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“Salah satu hal yang 
membuat krisis yang 
terjadi saat ini dari 
krisis-krisis sebelumnya 
yang menimpa 
Indonesia adalah krisis 
kali ini tidak hanya 
mengganggu sisi 
penawaran, namun 
juga sisi permintaan.” 

sorotan utama tahun 2020 pada derajat tertentu bisa dibandingkan dengan ‘Spanish 
Flu’ di tahun 1918. Namun, tidak banyak orang yang mengalami ‘Spanish Flu’ masih 
hidup hari ini untuk menceritakan apa yang terjadi pada kondisi saat itu dan pelajaran 
apa yang bisa diambil secara detil; sehingga seluruh dunia perlu mempelajari kondisi 
ini dan memutuskan langkah apa yang harus diambil secara sendiri, tanpa arahan 
seperti krisis-krisis sebelumnya. Memasuki tahun 2021, beberapa negara seperti 
Selandia Baru dan Vietnam dapat berbangga bahwa mereka sudah berhasil 
menangani krisis yang sedang berlangsung. Terlepas dari itu, varian baru Covid-19 
mulai muncul dan tidak ada yang dapat memastikan sejauh apa dan seberapa lama 
dampak yang akan ditimbulkan dari varian baru ini. Hal ini dapat dipahami 
mengingat Sebagian besar dari negara di dunia dapat dianggap gagal untuk 
mengestimasi dampak dari pandemi Covid-19 sejak awal muncul. Mengingat hal ini, 
walaupun terasa terlalu dini, rasanya cukup aman untuk berasumsi bahwa tahun 2021 
tidak akan menjadi tahun yang mudah untuk perekonomian dunia, termasuk 
Indonesia. 

Di penghujung 2020, muncul beberapa kabar positif yang memicu tumbuhnya 
sentiment positif oleh investor terhadap prospek ekonomi kedepannya, seperti hasil 
yang cukup baik dari pemilu Amerika Serikat dan mulai bergulirnya vaksin secara 
masal di seluruh dunia. Untuk negara berkembang, sentimen positif global telah 
mendorong data-data ekonomi untuk menunjukkan angka yang cukup positif 
dimana mata uang negara berkembang terapresiasi cukup deras dan indeks pasar 
keuangan mulai menunjukkan periode peningkatan. Terlepas apapun, data dari 
pasar keuangan memiliki kecenderungan untuk menyesatkan masyarakat dalam 
memahami secara objektif kondisi perekonomian secara riil. Performa luar biasa yang 
ditunjukkan pasar keuangan dan nilai tukar di akhir 2020 seakan memberi kesan 
bahwa ekonomi mulai membaik. Namun, seperti yang kita semua ketahui 
bahwasannya tidak ada pemulihan ekonomi yang berkesinambungan dan 
berkelanjutan tanpa adanya perbaikan dari sisi kesehatan dan angka kasus harian. 
Kondisi Indonesia saat ini secara rapi mengilustrasikan kontradiksi ini. Di saat Rupiah 
dan indeks pasar saham sedang mengalami performa terbaiknya sejak dimulainya 
pandemi, angka harian Covid-19 terus menunjukkan pertumbuhan kasus harian 
tertingginya. Kelompok masyarakat yang memiliki aset finansial mendapatkan 
keuntungan yang cukup tinggi sedangkan di sektor riil, dunia usaha sedang berjuang 
untuk menghindari kebangkrutan dan kelompok masyarakat miskin berjuang untuk 
dapat memenuhi kebutuhan sehari hari. Kondisi ini menunjukkan secara jelas ironi di 
kondisi perekonomian belakangan ini. 

Salah satu hal yang membuat krisis yang terjadi saat ini dari krisis-krisis sebelumnya 
yang menimpa Indonesia adalah krisis kali ini tidak hanya mengganggu sisi 
penawaran, namun juga sisi permintaan. Menelaah krisis finansial Asia tahun 1998, 
Indonesia sangat terdampak di sisi penawarannya, sedangkan sisi permintaannya 
relatif tidak terganggu terlalu parah. Menilik kondisi hari ini, Covid-19 memaksa 
perekonomian dan masyarakat untuk melakukan kegiatannya di level minimum untuk 
membatasi penyebaran pandemi. Implikasinya adalah bahwa dunia usaha 
beroperasi dibawah level optimumnya, bahkan tidak jarang hingga di level sebuah 
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“Dari 16 subsektor 
pengolahan, 12 
subsektornya 
mengalami 
pertumbuhan negatif.” 

usaha terpaksa harus gulung tikar. Lebih lanjut, kelompok menengah-bawah 
terpaksa harus menggunakan tabungannya untuk menjaga terpenuhinya kebutuhan 
dasar, sedangkan kelompok menengah-atas menunda konsumsinya dan terus 
mengakumulasi jumlah tabungannya karena mereka tidak dapat melakukan 
konsumsi untuk kegiatan leisure dan barang tahan lama, dimana kelompok konsumsi 
ini memiliki kontribusi besar dalam konsumsi agregat Indonesia. Kondisi ini 
terefleksikan di data ekonomi Indonesia Triwulan-III 2020 seiring berlanjutnya kondisi 
yang tidak begitu menggembirakan dari performa ekonomi semenjak triwulan 
pertama 2020. Melanjutkan pola dari Semester-I 2020, pertumbuhan PDB Indonesia 
di Triwulan-III cukup mengecewakan banyak pihak dimana hasilnya lebih buruk dari 
yang diperkirakan. Tercatat sebesar -3,49% (y.o.y), angka pertumbuhan PDB di 
Triwulan-III resmi membuat Indonesia masuk ke dalam definisi resesi. Menilik lebih 
dalam ke sisi sektoral, empat sektor utama dari perekonomian Indonesia (industri 
pengolahan, perdagangan besar & eceran, konstruksi, pertambangan & penggalian) 
yang menyumbang kontribusi lebih dari setengah PDB Indonesia masih mengalami 
pertumbuhan yang negatif di Triwulan-III 2020. Di sisi lain, sektor pertanian, 
kehutanan, dan perikanan masih mengalami pertumbuhan positif di Triwulan-III 
2020, tercatat sebesar 2,15% (y.o.y), bahkan lebih tinggi dibandingkan dua triwulan 
sebelumnya dimana sektor ini seakan-akan tidak terpengaruh oleh adanya pandemi. 
Sektor lainnya seperti infokom dan kesehatan & kegiatan sosial tentunya masih 
mencatatkan pertumbuhan dua-digit di Triwulan-III 2020 sebesar 10,61% (y.o.y) dan 
15,33% (y.o.y), secara berurutan. 

Gambar 1: Pertumbuhan PDB dan Industri 
Utama 2016-2020Q3 

 Gambar 2: Pertumbuhan Industri 
Pengolahan dan Subsektor, 2016-2020Q3 

 
Sumber: CEIC 

 

 
Sumber: CEIC 

 

Tercatat sebagai sektor dengan kontribusi terbesar di perekonomian Indonesia 
dengan kontribusi lebih dari seperlima, sektor pengolahan memiliki performa yang 
lebih buruk dari keseluruhan perekonomian di Triwulan-III 2020. Tercatat tumbuh -
4,31% (y.o.y), sektor pengolahan mengalami pertumbuhan terendah sepanjang 
sejarah. Dari 16 subsektor pengolahan, 12 subsektornya mengalami pertumbuhan 
negatif, dengan subsektor peralatan transportasi mengalami penurunan paling 
dalam. Seiring dengan pembatasan sosial dan aktivitas ekonomi yang terbatas, 
peralatan transportasi menyusut hampir sepertiga dibandingkan output di triwulan 
sebelumnya, dengan angka pertumbuhan sebesar -29,98% (y.o.y) di Triwulan-III 
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“Subsektor ini (farmasi dan 
obat-obatan) mengalami 
pertumbuhan tertingginya 
dalam delapan tahun terakhir 
seiring permintaan terhadap 
produk ini berada dalam 
kondisi tertingginya dengan 
masyarakat yang memiliki 
tingkat kesadaran akan 
kesehatan lebih baik dari 
sebelumnya.” 

2020. Subsektor lain yang mengalami pertumbuhan negatif dua-digit adalah mesin 
& peralatan, dengan pertumbuhan sebesar -10,76% (y.o.y) tertekan lebih lanjut 
dimana triwulan sebelumnya tumbuh -13,42% (y.o.y) seiring aktivitas produksi yang 
masih terbatas. Di sisi lain, dua subsektor terbesar mencatatkan pertumbuhan positif. 
Subsektor makanan dan minuman, sebagai subsektor terbesar di industri 
pengolahan mencatatkan pertumbuhan sebesar 0,66% (y.o.y), sedikit lebih tinggi 
dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 0,22% (y.o.y). Lebih jauh, 
subsektor kimia, farmasi dan obat-obatan tradisional tetap kuat dengan angka 
pertumbuhan yang masih. Mencatatkan pertumbuhan dua-digit sebesar 14,96% 
(y.o.y) di Triwulan-III 2020, secara signifikan tumbuh lebih tinggi dibandingkan 
triwulan sebelumnya sebesar 8,65% (y.o.y). Subsektor ini mengalami pertumbuhan 
tertingginya dalam delapan tahun terakhir seiring permintaan terhadap produk 
farmasi dan obat-obatan berada dalam kondisi tertingginya dengan masyarakat yang 
memiliki tingkat kesadaran akan kesehatan lebih baik dari sebelumnya. 

Transmisi dari masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menuju ke era new-
normal pada Triwulan-III 2020 telah berkontribusi pada sektor perdagangan besar 
dan eceran. Menilik pada sektor tersebut, performa yang lebih baik ditunjukkan 
dengan pertumbuhan sebesar -5,33% (y.o.y) pada Triwulan-III 2020 dibandingkan 
dengan -7,58% (y.o.y) pada Triwulan-II 2020. Namun, seiring dengan pandemi yang 
belum benar-benar selesai, sebagian besar masyarakat masih memilih untuk 
menahan konsumsi mereka seiring masih tingginya ketidakpastian di tengah 
pandemi. Sebagai hasilnya, pertumbuhan negatif masih tercatat di pada sektor 
perdagangan besar dan eceran, yang di sisi lain, juga mengindikasikan bahwa sektor 
tersebut masih cukup tertekan akibat dampak buruk yang terjadi selama masa 
pandemi. Walaupun pertumbuhan yang tercatat masih terhitung sebagai yang 
terendah dari sektor perdagangan besar dan eceran, pertumbuhan secara perlahan 
yang terjadi telah membuktikan bahwa aktivitas ekonomi akan terus meningkat 
seiring dengan penerapan protokol kesehatan yang berdampak langsung pada 
peningkatan mobilisasi sosial. Melihat lebih jauh ke dalam komponen dari sektor 
perdagangan besar dan eceran, kedua subsektor yakni kendaraan bermotor dan 
bukan kendaraan bermotor masih mencatatkan pertumbuhan negatif yang masing-
masing nilainya adalah -18,10% (y.o.y) dan -2,38% (y.o.y). Dibandingkan dengan 
pertumbuhan pada Triwulan-II 2020, subsektor kendaraan bermotor menunjukkan 
peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan subsektor bukan kendaraan bermotor 
sebesar 21,77% (q.o.q). Namun, proporsi yang kecil olej subsektor kendaraan 
bermotor membuat peningkatan yang cukup besar tadi gagal terefleksikan ke dalam 
peningkatan yang lebih tinggi pada sektor perdagangan besar dan eceran sebagai 
sektor utama. 
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Gambar 3: Pertumbuhan Sektor 
Perdagangan Besar dan Eceran dan 

Subsektornya, 2016-2020Q3 

 Gambar 4: Pertumbuhan Sektor 
Transportasi dan Pergudangan dan 

Subsektornya, 2016-2020Q3 

 
Sumber: CEIC 

 

 
Sumber: CEIC 

 

Masa PSBB yang perlahan mulai direnggangkan pada Triwulan-III 2020 
menyebabkan aktivitas ekonomi juga mulai bergerak kembali, walaupun tetap dalam 
kewajiban untuk menaati protokol kesehatan. Untuk sektor transportasi dan 
pergudangan, Triwulan-III 2020 telah membawa cukup banyak dampak positif 
melalui implementasi new-normal yang kemudian membawa sektor tersebut ke 
dalam perfroma yang lebih baik. Walaupun sektor transportasi dan pergudangan 
masih menjadi sektor dengan penurunan paling dalam pada Triwulan-III 2020 
dengan nilai pertumbuhan -16,60% (y.o.y), peningkatan secara bertahap telah sedikit 
banyak memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan sektor tersebut dari -30,76% 
(y.o.y) pada Triwulan-II 2020. Selain implementasi dari kehidupan new-normal, akses 
untuk mendapatkan tes Covid-19 seperti PCR dan antigen juga mendukung 
pertumbuhan dari sektor transportasi dan pergudangan. Hal ini salah satunya karena 
tes Covid-19 merupakan persyaratan utama sebelum melakukan aktivitas 
berpergian. Meneliti lebih dalam ke subsektor transportasi dan pergudangan, 
pendorong utama dari pertumbuhan negatif tersebut masih disebabkan oleh 
subsektor angkutan udara dengan nilai pertumbuhan -63,66% (y.o.y) dan angkutan 
rel dengan pertumbuhan -51,10 (y.o.y). Walaupun proporsi terhadap sektor utama 
cukup kecil, namun nilai kontraksi yang cukup besar mampu menarik pertumbuhan 
sektor utama lebih dalam. Meski demikian, nilai yang dicatatkan oleh sektor 
angkutan udara dan rel sudah menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan 
Triwulan-II 2020 dengan masing-masing nilai pertumbuhan sebesar -80,12% (y.o.y) 
dan -63,73% (y.o.y). Dengan pola yang sama, peningkatan pertumbuhan juga terjadi 
pada angkutan darat dan laut yakni sebesar -5,03% (y.o.y) dan -5,27% (y.o.y) 
dibandingkan dengan -17,56% (y.o.y) dan -17,48% (y.o.y) pada Triwulan-II. 
Penerapan new-normal secara umum telah menggambarkan dampak yang cukup 
positif pada sektor transportasi dan pergudangan. 

Dampak dari pandemi Covid-19 terus berjalan pada Triwulan-III 2020 dengan 
pertumbuhan negatif yang terjadi hampir di semua sektor. Namun, dibandingkan 
dengan Triwulan-II 2020, secara umum terjadi peningkatan performa seiring dengan 
peralihan masa PSBB menuju new-normal. Walaupun fase transisi baru dimulai, 
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“Beberapa sektor 
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namun beberapa sektor terbukti mengalami peningkatan aktivitas dibandingkan 
dengan Triwulan-II. Peningkatan intensitas dari mobilisasi masyarakat yang 
kemudian didukung dengan beberapa faktor lain seperti dibukanya kembali bisnis 
dan akses menuju tes Covid-19 yang lebih mudah telah secara positif mempengaruhi 
sektor-sektor tersebut. Di sisi lain, beberapa sektor sebenarnya masih menikmati 
pertumbuhan positif yang cukup signifikan selama masa pandemi. Melanjutkan 
catatan sukses dari kuartal sebelumnya, sektor infokom masih mencatatkan nilai 
positif sebesar 10,41% (y.o.y) pada Triwulan-III 2020. Masa kelam pandemi yang 
belum berakhir, memberikan tanda bahwa ketergantungan terhadap sektor infokom 
akan terus berlangsung seiring dengan kegiatan belajar mengajar dan bekerja akan 
terus dilakukan secara daring, menggantikan kegiatan tatap muka yang biasa 
dilaksanakan. Merangkum keseluruhan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan-III 
2020, bisa dikatakan bahwa implikasi new-normal berdampak positif terhadap 
operasi dari aktivitas ekonomi dan bisnis. Namun, karena pandemi sebenarnya 
belum berakhir, perlu dicatat bahwa risiko penularan juga semakin besar. Hal ini 
seiring dengan peningkatan aktivitas dan mobilitas sosial dari masyarakat. 
Peningkatan dan implementasi protokol kesehatan yang lebih ketat selama masa 
new-normal harus dilakukan lebih intensif karena kita semua tentu tidak 
menginginkan adanya lonjakan kasus Covid-19 secara tiba-tiba. 

 

Jaga Roda Pemulihan Ekonomi Tetap Berputar 
Gangguan ekonomi yang berkepanjangan akibat pandemi Covid-19 menyebabkan 
rendahnya kepercayaan konsumen dan bisnis dan terjadinya penurunan pengeluaran 
di berbagai kategori, dengan efek spillover ke banyak sektor lainnya. Perusahaan 
dan beberapa institusi, termasuk sekolah dan kantor, mengambil tindakan proaktif 
untuk menghindari terjadinya infeksi dengan beroperasi di bawah kapasitas normal 
dan menerapkan pembelajaran dan pekerjaan jarak jauh. Penutupan bisnis baik 
melalui larangan pemerintah atau keputusan bisnis itu sendiri, dimana dalam banyak 
kasus mengakibatkan hilangnya gaji para pekerja, terutama di sektor informal di 
mana tidak ada cuti berbayar; akibatnya, rumah tangga memiliki pendapatan yang 
lebih sedikit untuk dibelanjakan. Di sisi lain, meski perlahan-lahan pemerintah telah 
mencabut PSBB sepanjang Triwulan-III 2020, masyarakat berpenghasilan menengah 
ke atas masih enggan membelanjakan uangnya ke pasar, jalan-jalan, keluar ke 
tempat umum, dan aktivitas sosial lainnya karena ketakutan akan risiko penularan 
penyakit tersebut akibat masih tingginya risiko penyebaran virus. Dampak pandemi 
ini sepenuhnya tercermin dari sisi pengeluaran, dimana hampir semua komponen 
PDB mengalami kontraksi kecuali belanja pemerintah yang tumbuh 9,76% (y.o.y) 
didorong oleh stimulus yang cepat melalui realisasi bansos yang tinggi dan insentif 
pemerintah bagi dunia usaha. Sementara itu, konsumsi rumah tangga dan investasi 
yang menyumbang lebih dari 80% PDB, masing-masing mengalami kontraksi 
sebesar -4,04% dan -6,48% (y.o.y). 

Beberapa sektor perekonomian yang besar, terutama makanan dan barang-barang 
konsumsi tidak terlalu terdampak karena kelompok barang tersebut tergolong 
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sebagai kebutuhan dasar dan pembelian barang-barang ini juga dapat dilakukan 
dengan aman di rumah melalui layanan pengiriman dan terkadang tidak melibatkan 
risiko infeksi yang tinggi. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan konsumsi makanan 
dan minuman yang sedikit membaik pada Triwulan III-2020 menjadi -0,69% dari -
0,89% (y.o.y) pada triwulan sebelumnya, meskipun masih mengalami kontraksi jika 
dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Namun, sektor lain seperti barang 
non-esensial, barang mewah, dan restoran sangat terdampak dengan penurunan 
tajam tercatat pada konsumsi subsektor transportasi & komunikasi diikuti oleh 
konsumsi restoran & hotel yang mengalami kontraksi sebesar -11,56% dan -10,9% 
(y.o.y) sehingga pertumbuhan keseluruhan masing-masing subsektor hingga 
Triwulan-III 2020 menjadi sebesar -9,32% dan -8,19% (y.o.y). 

Ketika mencermati komponen investasi, dampak ekonomi jangka pendek dapat 
diterjemahkan ke dalam penurunan pertumbuhan jangka panjang. Ketika orang-
orang mengurangi aktivitas sosial, pemerintah dan sektor swasta berinvestasi lebih 
sedikit dalam infrastruktur fisik, terlihat pada kontraksi tajam investasi bangunan & 
struktur. Selain itu, penurunan permintaan barang modal akibat terhentinya produksi 
di hampir semua sektor serta terganggunya rantai pasokan global berkontribusi pada 
penurunan investasi mesin & peralatan serta investasi kendaraan. 

Gambar 5: Pertumbuhan Konsumsi 
Rumah Tangga dan Komponennya, 2016-

2020Q3 

 Gambar 6: Pertumbuhan Investasi dan 
Komponen Utamanya, 2016-2020Q3 

 
Sumber: CEIC 

 

 
Sumber: CEIC 

 

Meskipun pertumbuhan ekonomi tahunan tercatat negatif sebesar -3,49% (y.o.y) 
yang secara teknis menempatkan Indonesia pada resesi ekonomi pertama sejak krisis 
keuangan Asia tahun 1998, perekonomian Indonesia tumbuh positif secara 
triwulanan sebesar 5,05% (q.o.q) di Triwulan-III 2020, menunjukkan adanya tanda-
tanda pemulihan. Kami juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan terus 
membaik pada Triwulan IV-2020 sejalan dengan pelonggaran pembatasan sosial, 
peningkatan mobilitas masyarakat pada masa libur akhir tahun, dampak dari 
peningkatan realisasi stimulus fiskal, dan perbaikan ekonomi global. Pada tahun 
2021, Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan skenario baru program PEN 
dengan total anggaran sebesar Rp553,1 triliun. Dengan anggaran yang jauh lebih 
rendah dari tahun sebelumnya sebesar Rp695,2 triliun, Pemerintah Indonesia 
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sebaiknya memiliki strategi yang andal dan cepat pada tahun 2021 untuk 
membelanjakan anggaran secara efektif dan produktif guna menghidupkan kembali 
perekonomian. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan 
diharapkan dapat mendorong jutaan perusahaan dan pekerja informal ke sektor 
formal, sehingga memberi mereka perlindungan kesehatan dan kepastian hukum 
Dengan upaya perbaikan iklim investasi dan bisnis tersebut, undang-undang ini 
menjadi langkah penting untuk meningkatkan investasi, terutama untuk 
mempercepat pemulihan ekonomi ketika Covid-19 berakhir. Secara keseluruhan, 
Pemerintah Indonesia masih perlu fokus pada implementasi paket stimulus untuk 
jaring pengaman sosial, aspek kesehatan, dan dukungan kepada BUMN dan sektor 
bisnis lainnya seperti UMKM, khususnya, untuk mencegah mereka yang kehilangan 
pekerjaan jatuh ke dalam kemiskinan, untuk menyelamatkan bisnis yang berada di 
ambang kebangkrutan, sambil melanjutkan beberapa langkah mitigasi pandemi 
Covid-19 agar ekonomi pulih sepenuhnya dari pertumbuhannya yang suram ditahun 
lalu. 

Gambar 7: Komposisi PDB,  
2015Q1-2020Q3 (%) 

 Gambar 8: Pertumbuhan Kredit 
Berdasarkan Penggunaan, 2016Q1-

2020Q3 (y.o.y, %) 

 
Sumber: CEIC 

 

 
Sumber: CEIC 

 

Pandemi Covid-19 telah melemahkan permintaan global dan semakin mengganggu 
aktivitas ekonomi domestik. Melihat lebih dalam kinerja kredit, total kredit turun 
tajam ke level terendahnya di 0,89% (y.o.y) sejalan dengan perlambatan kegiatan 
usaha dan lemahnya permintaan konsumen. Angka ini jauh lebih rendah dari 8,68% 
pertumbuhan tahunan yang tercatat pada triwulan yang sama di tahun 2019. 
Sebagian besar konsumen masih mengkhawatirkan ketidakpastian; Oleh karena itu, 
masyarakat kelas menengah atas lebih memilih untuk menyimpan uangnya di bank 
daripada membelanjakannya. Selain itu, bisnis juga memutuskan untuk menunda 
rencana ekspansinya yang menyebabkan dana menganggur mereka meningkat serta 
memilih untuk menyimpan uang mereka; sehingga tidak terdapat permintaan kredit 
produktif yang ditandai oleh pertumbuhan kredit modal kerja yang jatuh ke level 
terendahnya dengan pertumbuhan negatif sebesar -1,42% (y.o.y). Penurunan yang 
terus berlanjut juga terlihat pada kredit konsumsi dan investasi yang melambat 
menjadi 1,08% dan 4,83% di Triwulan III-2020 dari 2,89% dan 7,16% pada triwulan 
sebelumnya.  
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sepanjang sejarah.” 

Secara keseluruhan, kami memperkirakan pertumbuhan kredit masih akan lemah 
pada Triwulan-IV 2020 meskipun tren suku bunga rendah karena permintaan yang 
masih lemah. Kami juga berharap kredit dapat secara bertahap membaik di tahun ini 
sejalan dengan kebijakan moneter akomodatif yang terus dilakukan oleh BI untuk 
memastikan kecukupan likuiditas di pasar keuangan. Dengan suku bunga terendah 
dalam sejarah sebesar 3,75%, transmisi suku bunga kredit yang lebih rendah 
diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan kredit setelah ekonomi dan 
permintaan mulai pulih. Di sisi lain, BI telah mengidentifikasi enam sektor prioritas 
yang harus disalurkan kreditnya oleh bank, yaitu industri makanan dan minuman; 
industri kimia, farmasi, obat tradisional; kehutanan dan penebangan; tanaman 
hortikultura; tanaman perkebunan; dan pertambangan bijih logam. Sektor-sektor ini 
memiliki risiko gagal bayar yang rendah dan memberikan kontribusi yang cukup 
besar terhadap PDB dan ekspor Indonesia. Strategi pemberian kredit ke sektor-
sektor tersebut diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kredit produktif 
kedepannya.  

 

Lambatnya Aktivitas Ekonomi Selama Satu Tahun Terakhir: Tingkat Inflasi 
Terendah dalam Sejarah 
Angka inflasi tahunan pada bulan Desember 2020 tercatat sebesar 1,68% (y.o.y) 
yang merupakan tingkat inflasi terendah sepanjang sejarah. Penurunan tersebut 
cukup signifikan dari 2,59% (y.o.y) pada tahun 2019 akibat lesunya kegiatan ekonomi 
selama tahun 2020. Namun demikian, kenaikan harga makanan, minuman, dan 
tembakau mendorong inflasi Desember secara keseluruhan meningkat selama lima 
bulan berturut-turut menjadi 1,68% (y.o.y) dibandingkan 1,59% (y.o.y) pada bulan 
sebelumnya. Secara bulanan tercatat 0,45% (mom) yang merupakan level tertinggi 
pada tahun 2020. Hal ini terlihat dari inflasi harga makanan bergejolak tahunan dan 
bulanan yang masing-masing tercatat sebesar 3,62% (y.o.y) dan 2,17% (mom). 
Beberapa komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga pada Desember 2020 
antara lain cabai, telur, ayam ras, ikan segar, tomat, jeruk, dan minyak goreng. 

Di sisi lain, tren penurunan inflasi inti terus berlanjut selama sembilan bulan berturut-
turut di bulan Desember dengan laju tahunan yang melambat menjadi 1,60% (y.o.y) 
dan 0,05% (mom) dibandingkan 1,67% (y.o.y) pada bulan sebelumnya dan 0,12% 
(mom) di bulan yang sama tahun lalu. Tren inflasi umum dan inflasi ini yang bertolak 
belakang dapat menunjukkan bahwa peningkatan tekanan inflasi tidak didorong oleh 
perbaikan daya beli, melainkan disumbang oleh komponen lain. Meskipun produk 
makanan bergejolak berkontribusi positif, angka inflasi yang lebih rendah bahkan 
deflasi juga tercatat pada komponen harga lainnya, seperti transportasi, infokom, 
dan jasa keuangan. Secara keseluruhan, bulan Desember mengakhiri tahun dengan 
aktivitas ekonomi yang lambat karena inflasi keseluruhan untuk FY2020 turun di 
bawah kisaran target BI 3% ± 1. 

 



 

 

Indonesia Economic Outlook Q1-2021 19 

Triwulan-I 2021 

“Sektor-sektor yang 
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Gambar 9: Tingkat Inflasi (%, y.o.y)  Gambar 10: Tingkat Inflasi (%, mom) 

 
Sumber: CEIC 

 

 
Sumber: CEIC 

 

Sentimen Positif Investor yang Mulai Terlihat 

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat peningkatan PMA dan 
PMDN sebesar 1,6% pada Triwulan-IV 2020. Perbaikan tersebut terutama berasal 
dari peningkatan penanaman modal asing sebesar 2,3% (y.o.y), sedangkan realisasi 
penanaman modal dalam negeri sedikit membaik sebesar 0,8%. Hal ini mungkin 
disebabkan oleh rangkaian peristiwa baru-baru ini, seperti misalnya peluncuran 
vaksin dan hasil pemilu AS, yang memicu sentimen positif dari investor untuk 
berinvestasi di sektor primer dan sekunder. Sektor-sektor yang mengalami 
peningkatan penanaman modal asing antara lain konstruksi; industri mesin dan 
elektronik; industri kertas dan percetakan; serta industri farmasi. Sementara itu, 
belum terlihat adanya perbaikan di industri hotel dan restoran karena kebijakan 
pembatasan sosial yang berkepanjangan dan masih adanya potensi lonjakan kasus 
Covid-19 di Indonesia. 

Gambar 11: Investasi Asing dan Domestik 
(Nominal) 

 Gambar 12: Realisasi PMA berdasarkan 
Sektor (Nominal) 

 
Sumber: CEIC 

 

 
Sumber: CEIC 

 
Reformasi Struktural untuk Mendorong Ekspor dalam Jangka Panjang 

Meskipun terjadi perlambatan ekonomi yang dalam akibat krisis kesehatan, 
Indonesia mencatat surplus perdagangan internasional selama delapan bulan 
berturut-turut dari Mei hingga Desember 2020. Ekspor pada bulan Desember 
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bahkan melonjak 14% (y.o.y) dibandingkan dengan nilainya tahun lalu, sementara 
impor turun 0,5% (y.o.y). Kinerja perdagangan yang lebih baik dari perkiraan di 
tengah pandemi Covid-19 telah menurunkan tekanan pada neraca transaksi berjalan 
Indonesia dan Rupiah. Defisit Transaksi Berjalan (CAD) berada pada level terendah 
pada Triwulan-II 2020, bahkan meningkat pada Triwulan-III 2020 dengan surplus 
transaksi berjalan tercatat sebesar USD1 miliar atau 0,4% dari PDB. Surplus transaksi 
berjalan utamanya didorong oleh surplus perdagangan barang, terutama produk 
nonmigas, karena impor masih lemah selama pandemi. Sejalan dengan surplus 
perdagangan dan transaksi berjalan, neraca transaksi modal juga melonjak menjadi 
surplus dari kondisi defisit karena permintaan aset Indonesia yang masih kuat. Nilai 
positif dari transaksi berjalan dan transaksi modal telah memberi ruang yang cukup 
bagi BI dalam menjaga Rupiah. Akibatnya, Rupiah relatif terkendali hingga akhir 
tahun dengan tingkat depresiasi hanya sekitar 1,1% (ytd). 

Gambar 13: Neraca Perdagangan Bulanan 
(Nominal) (Des’15-Des’20) 

 Gambar14: Nilai Tukar dan Akumulasi 
Arus Modal Masuk (Jan‘18-Des ’20) 

 
Sumber: CEIC 

 

 
Sumber: CEIC 

 

Namun, serangkaian surplus neraca perdagangan tersebut tidak mencerminkan 
prospek ekonomi yang lebih baik karena surplus perdagangan pada tahun 2020 
didorong oleh penurunan impor yang signifikan akibat lemahnya permintaan 
internasional dan domestik. Dari pertumbuhan tahunan, impor turun sebesar 25% 
(y.o.y) dan ekspor turun 9% (y.o.y) dibandingkan angkanya masing-masing pada 
tahun 2019. Karena impor terutama terdiri dari bahan mentah dan barang modal, 
jumlah impor yang lebih rendah mencerminkan penurunan kegiatan produksi usaha. 
Tidak ada tanda-tanda pemulihan sektor riil yang menjanjikan selama impor masih 
rendah. Selanjutnya, komposisi ekspor dan impor Indonesia relatif tidak berubah 
hingga akhir tahun. Ekspor masih didominasi oleh sumber daya mineral, minyak 
nabati, dan logam mulia, sedangkan produk elektronik dan mesin merupakan 
penyumbang tertinggi impor nasional. Produk bahan kimia industri juga masih 
menjadi produk impor ketiga tertinggi Indonesia seiring tingginya permintaan 
perlengkapan dan peralatan medis selama pandemi Covid-19. Tingginya dominasi 
barang komoditas dalam ekspor kita membawa pengaruh yang terbatas dari ekspor 
ke kondisi perekonomian karena produk ekspor ini memiliki nilai tambah yang relatif 
rendah. Ekspor Indonesia juga masih menghadapi ketidakpastian yang tinggi akibat 
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“Namun demikian, 
Pemerintah Indonesia 
harus tetap bersiap untuk 
kondisi terburuk dari 
keberlangsungan 
pandemi Covid-19 
dengan merancang dan 
menerapkan kebijakan 
moneter dan fiskal 
dengan tetap 
melanjutkan beberapa 
instrumen pengendalian 
dan mitigasi pandemi 
Covid-19” 

volatilitas harga komoditas. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat, 
Pemerintah dan pelaku usaha harus berperan aktif dalam menyesuaikan dengan 
permintaan dunia saat ini pada produk-produk penting seperti makanan, tekstil, dan 
yang berhubungan dengan kesehatan. Selain itu, Pemerintah Indonesia perlu 
mempersiapkan strategi untuk mengalihkan ekspor kita ke produk dengan nilai 
tambah yang lebih tinggi. 

Gambar 15: Profil Ekspor Indonesia 
(Nov-Des2020) 

 Gambar 16: Profil Impor Indonesia 
(Nov-Des2020) 

 
Sumber: CEIC 
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Strategi berikutnya yang dapat dilakukan Indonesia untuk mendukung pertumbuhan 
ekonomi dari sisi perdagangan internasional adalah analisis daya saing ekspor 
nasional. Pemerintah Indonesia dan pelaku usaha perlu memahami kondisi pasar 
internasional, seperti penerapan pembatasan perdagangan antarnegara. Analisis 
dan penyelidikan mendalam serta perbaikan kondisi perdagangan internasional saat 
ini antara Indonesia dan negara lain sangat dibutuhkan karena setiap hambatan 
perdagangan hanya akan menghambat arus ekspor nasional. Selain itu, kegiatan 
ekspor Indonesia hingga saat ini sangat dikenali dengan biaya pengiriman dan 
logistik yang lebih tinggi dibandingkan negara lain. Biaya logistik masih menjadi 
salah satu kendala untuk memulai bisnis di Indonesia karena lemahnya infrastruktur 
nasional. Untuk mempercepat ekspor dalam jangka panjang, Pemerintah perlu fokus 
pada pengurangan biaya pengangkutan dan logistik untuk aktivitas bisnis. Meski 
angka perdagangan pada tahun 2021 akan sangat bergantung pada masa pemulihan 
krisis kesehatan, namun beberapa langkah yang dapat diambil untuk mendongkrak 
perekonomian di atas perlu segera dimulai untuk diimplementasikan. Namun 
demikian, Pemerintah Indonesia harus tetap bersiap untuk kondisi terburuk dari 
keberlangsungan pandemi Covid-19 dengan merancang dan menerapkan kebijakan 
moneter dan fiskal dengan tetap melanjutkan beberapa instrumen pengendalian dan 
mitigasi pandemi Covid-19. 


