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ertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi sebesar -2,07% pada tahun 2020, 
berada pada resesi pertama dalam dua dekade sejak krisis keuangan Asia di 
tahun 1998. Meskipun terus mengalami resesi sejak Triwulan-III 2020, 

pertumbuhan ekonomi relatif lebih baik dari -3,5% (y.o.y) pertumbuhan global dan 
secara perlahan pulih pada Triwulan-IV 2020 yang tercatat sebesar -2,19% (y.o.y). 
Meski dampak krisis Covid-19 masih terus berlanjut, pertumbuhan ekonomi 
Indonesia diperkirakan akan pulih secara bertahap di tahun ini didukung oleh 
serangkaian kebijakan yang substansial untuk meningkatkan kepercayaan rumah 
tangga dan bisnis serta pemberian bantuan sosial yang memadai dan peluncuran 
vaksin untuk mengurangi tingkat penyebaran infeksi. Inflasi masih jauh di bawah 
target dan diperkirakan tidak akan meningkat tajam dalam waktu dekat karena 
permintaan yang masih tertahan akibat pandemi Covid-19 yang merusak ekonomi 
dan daya beli masyarakat. Di sisi lain, secara mengejutkan, kondisi eksternal 
menunjukkan secercah harapan dengan berlanjutnya lonjakan arus masuk portofolio, 
berlanjutnya surplus perdagangan bulanan, dan cadangan devisa yang tinggi 
sehingga memperkuat stabilitas Rupiah. Secara keseluruhan, dengan 
mempertimbangkan situasi domestik dan eksternal saat ini, kami melihat bahwa saat 
ini adalah momentum yang tepat bagi BI untuk kembali memangkas suku bunga 
kebijakan sebesar 25bps menjadi 3,50% bulan ini untuk mendukung agenda 
pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas sektor keuangan. 

 

Tekanan Harga yang Terkendali di Awal 2021 

Inflasi masih berada di bawah kisaran target BI selama delapan bulan berturut-turut 
dan diperkirakan tidak akan meningkat tajam dalam waktu dekat mengingat prospek 
ekonomi yang menantang. Memasuki tahun 2021, kami tidak melihat adanya tanda-
tanda perbaikan inflasi karena laju inflasi tahunan di Januari tercatat sebesar 1,55% 
(yoy), turun dari 1,68% (yoy) pada bulan sebelumnya karena permintaan masih 
rendah akibat pengaruh pandemi Covid-19 yang memporakporandakan 
perekonomian dan menggerus daya beli masyarakat. Demikian pula secara bulanan, 
laju inflasi headline pada bulan Januari tercatat sebesar 0,26% (mtm), lebih rendah 
secara signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar 
0,38% (mtm). Rendahnya laju inflasi saat ini dipengaruhi oleh turunnya tekanan inflasi 
volatile food dan inflasi inti serta deflasi yang terjadi pada kelompok administered 
prices. 
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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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Sebagai kontributor terbesar inflasi di Indonesia, komponen inflasi volatile food 
mencatatkan inflasi tahunan sebesar 2,82% (y.o.y), melambat dari 3,62% (y.o.y) pada 
Desember tahun lalu. Sementara itu, inflasi bulanannya juga mengalami angka inflasi 
yang rendah sebesar 1,15% (mtm), lebih rendah dari 1,94% (mtm) di Januari 2020 
yang dipengaruhi oleh rendahnya harga telur dan bawang merah. Secara 
keseluruhan, tren inflasi harga pangan telah turun di tengah permintaan agregat yang 
sangat lemah dan panen yang kuat meskipun rantai pasokan global masih terganggu. 
Sementara itu, inflasi bulanan kelompok harga diatur pemerintah tercatat mengalami 
deflasi sebesar 0,19% (mtm), meskipun sedikit lebih baik dari deflasi di Januari tahun 
lalu sebesar 0,28%. Deflasi yang tercatat lebih dalam pada kelompok administered 
prices relatif normal di awal tahun akibat adanya normalisasi tarif angkutan, terutama 
tiket pesawat setelah masa perayaan dan libur akhir tahun. 

Di sisi lain, inflasi inti terus mengalami tren penurunan menjadi 1,56% (y.o.y) dan 0,14 
(mtm) dibandingkan 1,60% (y.o.y) pada bulan sebelumnya dan 0,18% (mtm) pada 
bulan yang sama tahun lalu. Inflasi inti yang rendah sejalan dengan aktivitas ekonomi 
yang melambat setelah serentetan bencana alam, sementara adanya lonjakan infeksi 
Covid-19 memaksa Pemerintah Indonesia untuk kembali menerapkan langkah-
langkah pembatasan parsial mobilitas masyarakat di Jawa dan Bali untuk mengurangi 
penyebaran virus. Dengan inflasi yang masih di bawah target dalam beberapa bulan 
terakhir, kami menyarankan BI untuk terus menjaga stance kebijakan moneter yang 
akomodatif untuk mendukung upaya pemulihan. 

 

Tanda-Tanda Perbaikan Ekonomi di Tengah Masih Berlanjutnya Pandemi  

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar -2,07% pada tahun 
2020, berada pada resesi pertama dalam dua dekade sejak krisis keuangan Asia di 
tahun 1998. Meskipun terus mengalami resesi sejak Triwulan-III 2020, pertumbuhan 
ekonomi relatif lebih baik dari -3,5% (yoy) pertumbuhan global dan perlahan pulih 
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pada Triwulan-IV 2020 yang tercatat sebesar -2,19% (yoy), meningkat dari Triwulan-
III 2020 sebesar -3,49% (yoy), berkat stimulus pemerintah dan pembukaan kembali 
aktivitas ekonomi domestik dan global secara bertahap. Peningkatan tersebut 
terlihat di hampir semua komponen permintaan domestik dan kegiatan usaha. Laju 
kontraksi rumah tangga melambat menjadi -3,61% (yoy) dari -4,05% (yoy) di triwulan 
sebelumnya, membuat konsumsi rumah tangga secara keseluruhan mengalami 
kontraksi sebesar -2,63% (yoy) sejalan dengan perbaikan mobilitas masyarakat dan 
peningkatan pengeluaran. Demikian pula, sedikit pemulihan juga terlihat pada 
investasi dari pertumbuhannya sebesar -6,48% (y.o.y) pada triwulan sebelumnya 
menjadi -6,15% (y.o, y) di Triwulan-IV 2020, sehingga secara keseluruhan untuk tahun 
2020 tumbuh sebesar -4,95% (y.o.y). Konsumsi pemerintah tumbuh positif pada 
tahun 2020 sebesar 1,94% (y.o.y) dibantu oleh realisasi stimulus, terutama berupa 
bantuan sosial, kesehatan, dan dukungan bagi dunia usaha serta Transfer ke Daerah 
dan Dana Desa (TKDD). Sementara itu, ekspor neto tercatat positif didukung oleh 
membaiknya ekspor sejalan dengan membaiknya kegiatan ekonomi di beberapa 
negara tujuan ekspor di tengah penurunan impor yang cukup signifikan. 

Meski dampak krisis Covid-19 masih terus berlanjut, pertumbuhan ekonomi 
Indonesia diperkirakan akan pulih secara bertahap di tahun ini didukung oleh 
serangkaian kebijakan yang substansial untuk meningkatkan kepercayaan rumah 
tangga dan bisnis serta pemberian bantuan sosial yang memadai dan peluncuran 
vaksin untuk mengurangi tingkat penyebaran infeksi. Waktunya sekarang tampaknya 
tepat bagi Sovereign Wealth Fund atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang baru 
didirikan untuk mendorong investasi asing yang substansial masuk ke Indonesia dan 
untuk menciptakan lebih banyak peluang kerja dengan tujuan menyeluruh untuk 
mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Namun, di tengah 
ketidakpastian yang masih terus membayangi akibat meningkatnya kasus Covid-19, 
pemulihan ekonomi mungkin terhambat oleh penerapan kembali pembatasan 
mobilitas masyarakat oleh pemerintah dan kemungkinan lambatnya ketersediaan 
vaksin yang akan menurunkan kepercayaan konsumen dan pelaku usaha serta 
menunda aktivitas ekonomi lebih lama dari yang diharapkan. Oleh karena itu, untuk 
menjaga agar roda kegiatan ekonomi tetap berputar, memberikan stimulus dengan 
cakupan yang lebih luas dan perbaikan target kepada rumah tangga dan pelaku 
usaha yang rentan serta mempersiapkan pengadaan dan distribusi vaksin yang 
efektif merupakan pendorong dan kunci utama untuk percepatan pemulihan. 

 

Situasi Eksternal yang Membaik 

Dari sisi eksternal, Rupiah melanjutkan tren apresiasi sejak tahun lalu dan berada 
stabil terhadap Dolar AS di kisaran Rp13.900-Rp14.100 akibat arus masuk modal 
portofolio yang tinggi. Dibandingkan dengan tingkat depresiasi di negara-negara 
berkembang lainnya, Rupiah termasuk yang berkinerja terbaik karena telah 
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terapresiasi sekitar 1% sejak awal tahun ini. Investor tertarik untuk memindahkan aset 
mereka ke Indonesia karena menawarkan pengembalian yang relatif lebih tinggi 
dibandingkan negara maju. Imbal hasil riil yang relatif lebih tinggi karena inflasi yang 
rendah di tengah tren persisten dari imbal hasil obligasi AS yang lebih rendah, 
mendorong perbedaan suku bunga yang besar dan membuat tingginya perilaku 
pengambilan risiko investor asing. Lonjakan portofolio yang terjadi selama bulan ini 
mendorong imbal hasil obligasi pemerintah 1-tahun turun dari 4,5% di Januari 
menjadi 4,0% sementara imbal hasil obligasi pemerintah 10-tahun relatif tidak 
berubah di 6,3%. Meskipun distribusi vaksin Covid-19 tampaknya akan memakan 
waktu yang lama, kami yakin program vaksinasi yang terukur dan terencana dapat 
membawa sentimen pasar yang lebih positif terhadap Indonesia di masa depan.  

Grafik 3: IDR/USD dan Akumulasi Arus 
Modal Masuk ke Portofolio (36 Bulan 

Terakhir) 

 Grafik 4: Imbal Hasil Surat Utang 
Pemerintah 

(% pa) 
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Faktor penarik lainnya yang mendukung penguatan Rupiah adalah berlanjutnya 
surplus neraca perdagangan. Perbaikan permintaan global sebagian tercermin dari 
surplus neraca perdagangan yang terjadi pada bulan Januari sebesar USD1,95 miliar, 
namun sedikit lebih rendah dari surplus bulan Desember yang tercatat sebesar 
USD2,09 miliar. Angka perdagangan Januari menunjukkan bahwa ekspor tumbuh 
lebih dari ekspektasi tercatat sebesar 12,2% sedangkan impor kembali mengalami 
kontraksi sebesar -6,5% dibandingkan nilainya pada periode yang sama tahun lalu. 
Dengan ekspor membukukan kenaikan yang kuat sementara impor tetap lemah, 
surplus neraca perdagangan bulanan kesembilan berturut-turut ini menunjukkan 
bahwa permintaan masih lemah untuk impor barang modal karena bisnis tidak dapat 
beroperasi pada kapasitas penuh sementara permintaan agregat global secara 
bertahap menunjukkan perbaikan. 

Dengan kondisi eksternal yang lebih baik, BI dengan cepat diuntungkan oleh arus 
masuk modal yang kuat sepanjang tahun ini melalui peningkatan cadangan devisa. 
Ini akan berguna pada saat BI perlu menjaga stabilitas eksternal. Di Januari, 
cadangan devisa BI mencapai USD138 miliar, lebih tinggi dari USD135,9 miliar pada 
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akhir tahun 2020 dan menjadi cadangan devisa tertinggi dalam sejarah. Cadangan 
devisa saat ini menunjukkan kecukupan likuiditas yang melengkapi BI dalam 
mendukung stabilisasi Rupiah jika terjadi potensi guncangan di masa depan. 

Grafik 5: IDR/USD dan Cadangan 
Devisa 

 

 Grafik 6: Tingkat Depresiasi Nilai Tukar 
Negara-Negara Berkembang (17 

Januari, 2021) 

 
Sumber: CEIC 
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2020 merupakan tahun terberat dalam sejarah bagi kita semua. Dampak pandemi 
benar-benar melanda perekonomian karena PDB mencatatkan pertumbuhan negatif 
di tahun 2020 untuk pertama kalinya selama lebih dari dua dekade. Para pembuat 
kebijakan telah memberikan sejumlah stimulus fiskal dan moneter yang diperlukan 
untuk membantu perekonomian dan mengatasi dampak parah yang dibawa oleh 
pandemi Covid-19. Memasuki tahun 2021, Indonesia tampaknya berada di jalur 
pemulihan yang benar meski ketidakpastian masih terus membayangi. Berlanjutnya 
tingkat inflasi rendah menandakan permintaan agregat yang masih lemah. Kondisi 
tersebut memberikan ruang bagi BI untuk menurunkan suku bunga guna mendorong 
permintaan dan menstabilkan harga agar tidak terus turun. Di sisi lain, secara 
mengejutkan, kondisi eksternal menunjukkan secercah harapan dengan berlanjutnya 
aliran masuk portofolio, berlanjutnya surplus perdagangan bulanan, dan cadangan 
devisa yang besar sehingga memperkuat stabilitas Rupiah. Secara keseluruhan, 
dengan mempertimbangkan situasi domestik dan eksternal, kami melihat bahwa saat 
ini merupakan momentum yang tepat bagi BI untuk kembali melakukan penurunan 
suku bunga kebijakan guna mempercepat pemulihan ekonomi di semester pertama 
tahun ini. Meskipun dampak dan efektivitas kebijakan tersebut mungkin kurang 
optimal selama pandemi belum berakhir, kami yakin opsi untuk menurunkan suku 
bunga lebih lanjut lebih baik daripada menahannya dengan harapan implikasi dari 
kebijakan ini dapat mendorong kegiatan ekonomi lebih cepat dibandingkan 
menghadapi penundaan dalam pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, kami melihat 
BI perlu menurunkan suku bunga kebijakan sebesar 25 bps menjadi 3,50% bulan ini 
untuk mendukung agenda pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas 
sektor keuangan. 
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