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asus infeksi Covid-19 yang mulai menurun secara positif mempegaruhi 
beberapa indikator makro dan keuangan. Hal ini ditandai dengan performa 
Purchasing Managers’ Index (PMI) sektor manufaktur yang menunjukkan 

adanya sedikit peningkatan. Dukungan dari IMF untuk negara anggota juga 
berpengaruh terhadap peningkatan stabilitas dari sisi eksternal. Akan tetapi, masih 
diberlakukannya PPKM membuat usaha perbaikan dan pemulihan ekonomi menjadi 
lebih terbatas. Hal ini ditunjukkan dengan angka inflasi yang masih rendah, serta 
Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) yang masih menunjukkan adanya pola 
penurunan. Lebih dari itu, mutasi virus Covid-19 menjadi beberapa varian, mulai dari 
MU, Lambda, serta C.1.2, juga memberi tekanan lebih lanjut pada aspek kesehatan 
publik secara khusus dan kondisi ekonomi secara umum. Mempertimbangkan situasi 
yang ada saat ini, Bank Indonesia perlu mempertahankan suku bunga kebijakannya 
pada angka 3,50% sambil terus memantau perkembangan situasi akibat Covid-19 
dan menjaga kondisi finansial agar tetap stabil. 

 

Peningkatan Inflasi secara Perlahan seiring Pemulihan Sektor Kesehatan 

Melanjutkan tren peningkatan sejak bulan lalu, angka inflasi bulan ini menunjukkan 
sedikit peningkatan ke level 1,59% (y.o.y) dibandingkan dengan 1,52% (y.o.y) pada 
bulan lalu. Hal ini salah satunya didukung oleh tahun ajaran baru 2021/2022 yang 
mulai sejak akhir Juli kemarin hingga awal Agustus. Berdasarkan kelompok 
pengeluaran, kelompok pendidikan mencatatkan peningkatan yang signifikan ke 
level 2,26% (y.o.y) dibandingkan dengan angka bulan lalu yakni sebesar 1,63% 
(y.o.y). Kelompok pengeluaran untuk makanan, minuman, dan tembakau juga 
mencatatkan pergerakan yang sama yakni meningkat ke level 3,31% (y.o.y) 
dibandingkan dengan 2,74% (y.o.y) di bulan Juli. Beberapa faktor pendukung dari 
adanya peningkatan ini di antaranya adalah penerapan cukai tembakau yang secara 
langsung meningkatkan harga rokok. Selain itu, harga CPO yang masih tinggi juga 
berpengaruh terhadap angka inflasi di sektor tersebut. Di sisi lain, kelompok 
pengeluaran untuk perawatan pribadi dan jasa lainnya justru menunjukkan performa 
yang menurun dibandingkan dengan bulan lalu. Pada bulan lalu, sektor tersebut 
mencatatkan angka inflasi sebesar 2,50% (y.o.y), namun bulan ini menurun ke level 
0,62% (y.o.y). Dapat disimpulkan bahwa gelombang kedua virus Covid-19 telah 
berkontribusi pada penurunan performa inflasi sehingga angka bulan ini masih 
mencatatkan nilai di bawah target bank sentral. Namun, perbaikan kinerja program 
vaksinasi ditambah dengan penurunan kasus infeksi Covid-19 diharapkan dapat 
meningkatkan angka inflasi di sisa tahun ini seiring dengan aktivitas ekonomi yang 
juga telah mulai menunjukkan pergerakan. 
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Dilihat dari skala bulanan, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan 
tembakau mencatatkan adanya deflasi sebesar -0,32% (mtm) dibandingkan dengan 
0,15% (mtm) pada bulan sebelumnya. Hal ini salah satunya disebabkan oleh 
penguatan di sisi penawaran untuk beberapa komoditas seperti sayuran dan ayam, 
bertepatan dengan musim panen. Serupa dengan kelompok makanan, minuman, 
dan tembakau, kelompok pengeluaran untuk pakaian dan alas kaki serta rekreasi, 
olahraga, dan kebudayaan juga mencatatkan deflasi sebesar -0,07% (mtm). Secara 
umum, deflasi pada kedua sektor tersebut dipengaruhi oleh masih diberlakukannya 
pembatasan mobilitas melalui program PPKM. Di sisi lain, sektor kesehatan masih 
menunjukkan tren peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar 0,24% (mtm) menjadi 
0,32% (mtm) di Agustus. Hal ini seiring dengan masih tingginya angka kasus Covid-
19 sehingga kebutuhan akan obat-obatan serta oksigen masih mendorong besarnya 
permintaan. 

Inflasi inti tercatat lebih rendah yakni pada level 1,31% (y.o.y) setelah pada bulan 
sebelumnya tercatat sebesar 1,40% (y.o.y). Pada level bulanan, inflasi inti justru 
mencatatkan adanya peningkatan yang cukup signifikan yakni sebesar 0,21% (mtm) 
pada Agustus dibandingkan 0,07% (mtm) di bulan Juli. Hal ini didukung oleh 
beberapa hal seperti permulaan tahun ajaran baru serta relaksasi PPKM di sebagian 
daerah. Namun, implementasi PPKM yang masih berjalan di sisi lain mempengaruhi 
perfroma sektor transportasi. Hal ini kemudian terlihat dari harga yang diatur 
pemerintah yang mencatatkan tingkat inflasi yang lebih rendah yakni sebesar 0,02% 
(mtm) di Agustus dibandingkan dengan 0,05% (mtm) pada bulan Juli. Harga 
bergejolak juga memperlihatkan pola yang serupa, yakni dengan mencatatkan 
deflasi sebesar -0,64% (mtm) seiring dengan berlangsungnya musim panen. Secara 
keseluruhan, ketiga komponen inflasi cukup memperlihatkan pergerakan yang 
kurang menyenangkan. Hal ini kemudian berujung pada lebih rendahnya angka 
inflasi bulanan yakni sebesar 0,03% (mtm) dibanding angka bulan sebelumnya yang 
tercatat sebesar 0,08% (mtm). 

Gambar 1: Tingkat Inflasi (m.t.m)  Gambar 2: Tingkat Suku Bunga 
Kebijakan dan Suku Bunga Pasar Uang 

Antar Bank (% pa) 
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Potensi Pemulihan Ekonomi setelah Puncak Kasus Varian Delta 

Dampak dari gelombang kedua Covid-19 masih dapat terlihat di Agustus seiring 
dengan masih diberlakukannya PPKM di hampir semua wilayah. Indeks Kepercayaan 
Konsumen (IKK) mencatatkan pola yang masih menurun sebesar 77,3 di bulan 
Agustus dibandingkan dengan 80,2 pada bulan Juli. Hal ini mengimplikasikan 
kepercayaan konsumen akan pendapatan dan pengeluaran di masa depan masih 
cukup rendah. Padahal, di bulan Juni, indeks tersebut sudah mencatatkan angka 
optimis sebesar 107,4. Penurunan pada IKK jika dilihat lebih jauh tercatat paling 
besar terjadi pada kelompok pengeluaran 2,1-3 juta dan 3,1-4 juta per bulan. 
Sementara itu, kelompok pengeluaran terendah justru mencatatkan kenaikan tipis di 
tengah pergolakan akibat gelombang kedua Covid-19. Meskipun sudah 
menunjukkan penurunan angka kasus, namun jumlah kasus tercatat per hari yang 
masih berada di atas 10.000 secara langsung berdampak pada perlambatan usaha 
pemulihan. Namun, karena puncak jumlah kasus sudah terlewati, maka diharapkan 
akan ada peningkatan dan perbaikan yang berarti pada bulan-bulan mendatang. 

Berbeda dengan IKK, Purchasing Managers’ Index (PMI) sektor manufaktur justru 
mencatatkan angka kenaikan tipis yakni bergerak dari 40,1 di bulan lalu menjadi 43,7 
di bulan Agustus. Hal ini salah satunya disebabkan karena adanya relaksasi PPKM di 
beberapa daerah yang dimulai sejak akhir Juli. Sebagai impliasi, beberapa sektor dan 
aktivitas usaha sudah diizinkan untuk beroperasi kembali meskipun harus berada di 
bawah protokol kesehatan yang ketat. Mengikuti tren angka PMI, neraca 
perdagangan juga mencatatkan angka surplus sebesar USD4,74 miliar dibandingkan 
dengan USD2,60 miliar pada bulan lalu. Pertumbuhan yang cukup signifikan ini 
didukung oleh angka ekspor yang melaju lebih cepat dibandingkan dengan impor. 
Selain itu, harga CPO dan komoditas lainnya seperti batu bara yang masih cukup 
tinggi juga berpengaruh terhadap penguatan ekspor mengingat kelompok 
komoditas memiliki persentase yang cukup signifikan dalam profil ekspor Indonesia. 

Penurunan jumlah kasus Covid-19 diharapkan menjadi pertanda untuk dimulainya 
periode pemulihan kembali setelah melewati gelombang kedua Covid-19. Akan 
tetapi, tetap dibutuhkan rencana yang matang dalam menghadapi pandemi, baik 
dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, seiring dengan munculnya ancaman 
selanjutnya melalui varian baru. Meskipun dampak kesehatan yang dihasilkan tidak 
akan separah dampak yang dihasilkan varian delta, namun varian MU diperkirakan 
memiliki kekebalan terhadap vaksin Covid-19. Selain MU, beberapa varian lain 
seperti Lambda dan C.1.2 juga saat ini masih dalam tahap observasi untuk melihat 
karakteristiknya. Munculnya varian baru virus Covid-19 diharapkan menjadi 
pengingat baik untuk pemerintah maupun masyarakat dalam mempersiapkan agar 
keadaan tidak terlanjur menjadi semakin buruk. Beberapa negara bahkan mulai 
memberikan booster vaksin akibat efektivitas vaksin yang menurun seiring waktu. 
Amerika Serikat dan Inggris sebagai contohnya, mulai mendistribusikan dosis ketiga 
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vaksin. Israel yang saat ini masih bergulat dengan varian delta bahkan sudah mulai 
mencanangkan untuk memberikan vaksin dosis ke empat. Melihat ke arah yang sama, 
pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga mulai menyediakan booster vaksin 
untuk masyarakat. Hal ini menyusul angka prediksi kasus Covid-19 yang bisa 
mencapai lebih dari dua kali lipat jika varian baru masuk. Data vaksinasi per 17 
September 2021 menunjukkan bahwa 77,42 juta orang telah menerima vaksin dosis 
pertama dan 44,12 juta orang telah melakukan vaksin secara lengkap. Artinya, baru 
21,21% dari target 208 juta orang yang mendapat vaksinasi lengkap. Sementara itu, 
dengan jangka waktu yang sama, saat ini sudah ada 834 ribu orang yang menerima 
vaksin dosis ketiga. Dari angka tersebut, dosis ketiga paling banyak saat ini diberikan 
kepada tenaga kesehatan. Namun, jika varian baru memang terbukti kebal terhadap 
vaksin Covid-19, maka skenario persiapan harus dengan tepat direncanakan mulai 
dari jumlah fasilitas kesehatan hingga skema implementasi protokol kesehatan. 

 

Berbagai Perkembangan Terkini mendorong Tren Penguatan Rupiah 

Dari sisi arus modal masuk, penurunan jumlah infeksi Covid-19 memberikan dampak 
yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya aliran arus modal masuk pada awal 
September yakni dari USD8,39 juta menjadi USD9,06 juta. Kenaikan arus modal 
masuk juga menyusul adanya relaksasi PPKM di beberapa daerah utamanya Jakarta 
dan daerah lainnya di Jawa-Bali. Adanya kenaikan arus modal masuk menyiratkan 
bahwa kepercayaan investor mulai naik setelah bencana gelombang kedua Covid-19 
yang mencatatkan kematian hingga 1.000 angka per hari. Di sisi lain, kenaikan arus 
modal masuk turut berpengaruh terhadap penguatan nilai tukar terhadap USD pada 
tingkat Rp14.210. Melihat ke aspek yang lain, adanya rencana burden sharing 
selanjutnya antara BI dengan Kementerian Keuangan mempengaruhi performa imbal 
hasil surat utang pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan tren penurunan imbal hasil 
untuk surat utang pemerintah jangka 10-tahun di awal September. Dalam skema saat 
ini, BI berperan sebagai pembeli utama, terutama untuk menutupi seluruh beban 
bunga pada tahun ini dan 2022. Di sisi lain, dengan kepemilikan SBN yang 
didominasi BI, perbankan hanya mampu dan harus bersaing dengan pihak lain untuk 
mendapatkan proporsi SBN yang relatif kecil. Akibatnya, mereka akan menggunakan 
likuiditasnya untuk menyalurkan kredit. 
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Grafik 3: IDR/USD dan Akumulasi Arus 
Modal Masuk ke Portofolio (36 Bulan 

Terakhir) 

 Grafik 4: Imbal Hasil Surat Utang 
Pemerintah 

(% pa) 

 
Sumber: CEIC 

 

 
Sumber: Investing.com 

 
Meskipun penguatan Rupiah hanya berlangsung sementara dengan tercatatnya 
depresiasi sebesar 1,44% (ytd) pada minggu setelahnya, nilai tersebut masih jauh 
lebih baik dibandingkan dengan negara beberapa berkembang lainnya seperti 
Malaysia maupun Thailand yang masing-masing mencatatkan nilai depresiasi 
sebesar 3,73% (ytd) dan 10,40% (ytd). Sementara itu, beberapa negara mencatatkan 
penguatan nilai tukar, seperti Rusia dan Brasil, menyusul langkah agresif yang 
diambil bank sentral masing-masing dalam menaikkan suku bunga acuan untuk 
mengendalikan tekanan inflasi (Rusia meningkatkan suku bunga acuan sebesar 
2,25% dan Brasil sebesar 3,25%). Lebih jauh, meskipun mencatatkan angka 
depresiasi, namun untuk beberapa saat ke depan nilai tukar dari beberapa negara 
berkembang diprediksikan akan mulai menguat seiring dengan terpusatnya fokus 
pasar pada rapat bulanan The Fed (FOMC) yang akan di adakan pada awal minggu 
depan. Di sisi lain, cadangan devisa menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan 
ke level USD145 miliar. Nilai tersebut tercatat sebagai nilai cadangan devisa tertinggi 
sepanjang tahun ini. Salah satu pendorong naiknya cadangan devisa adalah 
diberikannya Special Drawing Rights (SDR) dari IMF kepada negara anggota 
termasuk Indonesia. Nilai cadangan devisa yang tercatat saat ini mampu untuk 
membiayai impor dan utang luar negeri pemerintah selama 8,7 bulan ke depan. 
Dengan tingginya nilai devisa maka diharapkan BI memiliki cukup amunisi untuk 
menghadapi guncangan nilai tukar di masa depan. 
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Grafik 5: IDR/USD dan Cadangan 
Devisa 

 Grafik 6: Tingkat Depresiasi Nilai Tukar 
Negara-Negara Berkembang 

(16 September 2021) 
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Beberapa nilai positif tercatat dari sisi pasar dan eksternal, mulai dari arus modal 
masuk hingga peningkatan cadangan devisa. Penurunan kasus infeksi Covid-19 yang 
cukup persisten sejak pertengahan Juli juga telah mengakibatkan adanya 
pelonggaran PPKM. Hal ini secara praktis membuat beberapa sektor dan aktivitas 
bisnis dapat kembali berjalan meskipun harus tetap berada di bawah protokol 
kesehatan yang ketat. Namun, kondisi saat ini masih tetap dibayangi ketidakpastian 
serta belum terlihatnya peningkatan permintaan yang signifikan, sehingga rencana 
pemulihan ekonomi menjadi lebih terbatas. Ditemukannya varian baru hasil mutasi 
virus Covid-19 juga membuat munculnya peluang baru dalam lonjakan angka kasus, 
jika pemerintah dan masyarakat tidak secara matang melakukan antisipasi. Disisi lain, 
adanya kebijakan Local Currency Settlement (LCS) antara BI dan PBOC justru 
memberikan angin segar bagi keberlangsungan industri, dengan adanya potensi 
turunnya ketidakpastian arus perdagangan seiring makin stabilnya nilai tukar, 
mengingat Tiongkok telah lama menjadi mitra dagang utama bagi Indonesia. Lebih 
jauh, hal tersebut juga sejalan dengan usaha BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar 
secara khusus dan kondisi makroprudensial secara umum. Mempertimbangkan 
situasi yang ada saat ini, Bank Indonesia perlu mempertahankan suku bunga 
kebijakannya pada angka 3,50% sembari terus memantau perkembangan situasi 
akibat Covid-19 dan menjaga kondisi finansial agar tetap stabil. 


