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suku bunga acuan di 3,50%. 

• Inflasi terus meningkat 

seiring dengan memulihnya 

kepercayaan masyarakat 

terhadap aktivitas ekonomi. 

• Gejolak pasar global akibat 

ancaman pengetatan 

moneter yang lebih cepat 

dan penyebaran virus 

Omicron membutuhkan 
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tinggi untuk menjaga 
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domestik dan stabilisasi 
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agenda pemulihan ekonomi 

di masa pandemi. 
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ktivtias ekonomi domestik semakin menunjukkan perbaikan sejalan dengan 
meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat yang ditandai dengan 
kenaikan inflasi serta IKK dan PMI. Meski demikian, kenaikan kasus baru 

Covid-19 di beberapa negara akibat varian Omicron yang tampak menyebar lebih 
cepat menimbulkan risiko global yang sangat tinggi yang dapat memicu gelombang 
baru. Pengetatan kembali pembatasan sosial yang diberlakukan pemerintah menjadi 
tak terelakkan, dan ini membahayakan pemulihan apa pun yang telah dilakukan 
rantai pasokan global di seluruh dunia. Risiko pasar global juga meningkat dalam 
satu bulan terakhir sebagai dampak dari pengetatan kebijakan moneter yang lebih 
cepat akibat tren kenaikan inflasi. Upaya pemerintah untuk mencegah lonjakan besar 
kasus Omicron sangat penting untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. 
Sementara itu, BI perlu menjaga Rupiah di tengah pemulihan ekonomi dengan 
menahan suku bunga acuan di 3,50% bulan ini. 

 

Inflasi Terus Meningkat Menuju Liburan Natal dan Tahun Baru  

Mobilitas orang semakin meningkat mengikuti berakhirnya gelombang varian Delta. 
Pemerintah melonggarkan pembatasan sosial karena jumlah kasus baru Covid-19 
tetap stabil. Rata-rata per tujuh hari kasus baru pada pertengahan Desember hanya 
sekitar 200 kasus per hari, mendekati angka kasus baru saat pertama kali kemunculan 
Covid-19 pada Maret 2020. Membaiknya kondisi Covid-19 di Indonesia, setidaknya 
hingga saat ini, telah meningkatkan permintaan dalam perekonomian yang tercermin 
dalam tingkat inflasi. Inflasi tahunan November mencapai 1,75% (y.o.y), tercatat 
sebagai inflasi tertinggi sejak Juli 2020. Tingkat inflasi meningkat dari angka Oktober 
2021 dengan inflasi bulanan tertinggi sepanjang tahun 2021 sebesar 0,37% (m.t.m). 
Pemulihan kepercayaan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi 
mendorong daya beli masyarakat secara keseluruhan yang tercermin dari kenaikan 
inflasi inti sebesar 1,44% (y.o.y) dan 0,17% (m.t.m). 

Gambar 1: Tingkat Inflasi (m.t.m)  Gambar 2: Tingkat Suku Bunga 
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Inflasi tahunan seluruh kelompok pengeluaran meningkat dibandingkan November 
2020. Harga komponen bahan makanan dan pangan bergejolak meningkat masing-
masing sebesar 3,07% (y.o.y) dan 3,05% (y.o.y). Selain membaiknya permintaan, 
kenaikan harga pangan antara lain disebabkan oleh ekspektasi tingginya 
kemungkinan gagal panen dan terganggunya jalur distribusi pangan akibat faktor 
cuaca. Harga pangan diperkirakan akan naik sebagai akibat dari meningkatnya curah 
hujan dan berlangsungnya La Nina dari akhir tahun ini hingga awal tahun depan. 
Kondisi ini juga berisiko menimbulkan bencana alam, seperti banjir besar yang 
melanda Indonesia pada awal tahun 2020. 

Lebih lanjut, tingkat harga pada kelompok barang yang harganya diatur oleh 
pemerintah juga meningkat tajam di November 2021 mencapai 1,69% (y.o.y) yang 
merupakan angka tertinggi dalam dua tahun terakhir. Kenaikan didorong oleh 
lonjakkan harga tiket pesawat seiring dengan mulai pulihnya aktivitas perjalanan 
masyarakat. Berdasarkan sektor kelompok barang, berkurangnya peraturan 
pembatasan mobilitas ditambah dengan momentum libur natal dan tahun baru 
mendorong aktivitas sektor jasa terkait dengan perjalanan, utamanya pariwisata. 
Bukan hanya meningkatkan harga kelompok barang transportasi, tingkat harga pada 
kelompok rekreasi, olahraga, dan kebudayaan juga jauh meningkat di November 
2021 dengan angka tertinggi sepanjang pandemi. Lonjakkan permintaan pada harga 
penyedia makanan minuman atau restoran juga meningkatkan inflasi November 
secara keseluruhan. Inflasi diestimasi dapat terus meningkat di penghujung tahun 
bersamaan dengan berangsur-angsur membaiknya aktivitas ekonomi.  

Kerpercayaan Konsumen Meningkat Akibat Perbaikkan Ketersediaan Lapangan 

Kerja dan Penghasilan Masyarakat 

Bertambahnya aktivitas perekonomian di dalam negeri terefleksikan pada indikator 
PMI dan IKK yang terus menunjukkan perbaikkan. Kondisi kasus Covid-19 yang relatif 
terkendali dan pelonggaran pembatasan sosial telah meningkatkan kepercayaan 
masyarakat untuk melanjutkan aktivitas ekonomi. IKK meningkat menjadi 118,5 pada 
November 2021 dari 113,4 pada Oktober 2021. Menurut survei BI, peningkatan 
kepercayaan publik terutama didorong oleh peningkatan ketersediaan lapangan 
kerja dan pendapatan pribadi. Orang-orang juga menjadi lebih percaya diri dalam 
membeli barang-barang tahan lama. Peningkatan permintaan masyarakat juga 
sejalan dengan kuatnya pertumbuhan produksi pabrik yang diukur dari indikator PMI 
November 2021 sebesar 53,9. Angka tersebut sedikit lebih rendah dari angka 
Oktober 2021, namun tetap mencerminkan peningkatan permintaan dan output 
yang dihasilkan selama pandemi. Sedikit menurunnya PMI disebabkan oleh kenaikan 
harga bahan baku dan transportasi akibat permintaan yang lebih tinggi dan jumlah 
pemasok yang lebih sedikit dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi. Meski 
demikian, angka PMI Indonesia pada November 2021 tetap lebih tinggi 
dibandingkan negara berkembang lainnya, seperti Malaysia (52,3), Vietnam (52,5), 
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Filipina (51,7), dan Thailand (50,6). Hal ini menunjukkan bahwa perbaikkan bisnis di 
Indonesia masih kuat dan menjanjikan. 

Aktivitas perdagangan internasional juga mendukung momentum pemulihan 
dengan surplus perdagangan mencapai rekor USD 5,7 miliar pada Oktober 2021. 
Tanda perbaikan aktivitas ekonomi tercermin dari pertumbuhan ekspor yang tinggi, 
meningkat sebesar 53,5% (yoy). Ekspor nonmigas meningkat signifikan akibat 
kenaikan harga, terutama pada komoditas barang mineral dan kelapa sawit. Di sisi 
lain, beberapa barang ekspor lainnya, seperti mesin dan peralatan, mengalami 
penurunan karena permintaan global yang sedikit lebih rendah. Dari sisi impor, 
impor meningkat menjadi 51,1% (y.o.y) dengan pertumbuhan tahunan dari 
kontributor utama impor, seperti peralatan mesin, peralatan listrik, serta besi dan 
baja, terus meningkat. Namun demikian, pertumbuhan impor secara keseluruhan 
masih lebih lambat dibandingkan ekspor yang mengakibatkan surplus perdagangan 
selama 18 bulan berturut-turut. Surplus yang dibarengi dengan pertumbuhan impor 
yang positif menunjukkan bahwa ekonomi membaik, namun kecepatannya 
cenderung bertahap. 

Penyebaran Varian Omicron Meningkatkan Ketidakpastian Pasar 

Terlepas dari kondisi yang membaik di perekonomian domestik, kondisi eksternal 
cukup mengkhawatirkan. Ditemukannya varian Omicron di beberapa negara 
memaksa negara-negara tersebut untuk mengambil langkah drastis dengan 
memperketat kebijakan pembatasan sosialnya. Kasus baru Covid-19 yang terus 
meningkat di Eropa menyebabkan ketidakpastian di pasar yang berujung pada 
menurunnya kepercayaan investor. Penyebaran kasus varian Omicron juga 
memperparah gangguan pada rantai pasok yang belum sepenuhnya pulih. 
Gangguan rantai pasokan global bersama dengan kenaikan harga komoditas telah 
menempatkan negara-negara pada risiko lonjakan tingkat harga secara keseluruhan. 
Inflasi meningkat tajam di beberapa negara maju dan berkembang, seperti AS, 
Inggris, Turki, dan India. Lonjakan inflasi AS yang lebih tinggi dari perkiraan telah 
membuat pasar khawatir bahwa the Fed akan mempercepat akhir quantitative easing 
dengan menggandakan pengurangan pembelian obligasi dan menaikkan suku 
bunga lebih cepat dari yang diharapkan. Ekspektasi sikap yang lebih hawkish dari the 
Fed telah menyebabkan imbal hasil obligasi jangka panjang yang lebih rendah, 
menghasilkan perbedaan yang melandai antara imbal hasil obigasi AS dengan tenor 
2-tahun dan 10-tahun. Namun, pasar belakangan semakin yakin bahwa kenaikan suku 
bunga akan berjalan sesuai rencana pada awal tahun 2022, sementara ekspektasi 
akselerasi tapering off pada akhir tahun ini masih tinggi. 

Tekanan inflasi ditambah dengan spekulasi pengetatan kebijakan moneter yang lebih 
cepat dan ekspektasi kenaikan suku bunga AS di masa depan mendorong 
pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat di seluruh dunia. Beberapa bank 
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sentral negara lain seperti Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Meksiko sudah mulai 
merespon ancaman lonjakkan inflasi dengan mengurangi pelonggaran kebijakan 
moneternya melalui peningkatan tingkat sunga bunga jangka pendek. Tingginya 
ketidakpastian pasar global akibat ancaman pengetatan kebijakan moneter yang 
lebih cepat dan penyebaran varian baru virus Covid-19 tercerminkan pada VIX yang 
kembali melonjak hingga 31,1 di awal Desember 2021. 

Tingkat ketidakpastian yang tinggi baru-baru ini telah mendorong investor global 
menjadi lebih menghindari risiko yang kemudian membatasi arus masuk modal ke 
negara-negara berkembang. Ekspektasi investor juga tidak berhasil meningkat 
setelah beberapa peristiwa geopolitik, seperti pertemuan virtual Presiden Biden dan 
Xi baru-baru ini yang tidak menunjukkan dengan kesepakatan prospektif tentang 
masalah-masalah penting. Di sisi lain, daya tarik surat utang China menurun setelah 
pemerintah baru-baru ini mengumumkan peraturan yang lebih ketat untuk industri 
properti dan teknologi. Tren ini berisiko meningkatkan gejolak di pasar dengan 
penurunan investasi di RRT dan dapat berujung pada sentimen negatif di pasar 
global secara keseluruhan. Gejolak pasar yang masih didominasi oleh kewaspadaan 
pengetatan kebijakan moneter dan ketidakpastian pengembangan Covid-19 
menyebabkan arus modal keluar di Indonesia sejumlah USD2,3 miliar dalam satu 
bulan terakhir. Tren arus modal keluar terefleksikan pada imbal hasil obligasi 
pemerintah yang menunjukkan peningkatan untuk tenor 10 tahun dan 1 tahun 
masing-masing tercatat sebesar 6,53% dan 3,57% pada pertengahan Desember 
2021.  

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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Serangkaian tantangan pada pasar global menyebabkan hampir seluruh mata uang 
negara berkembang terdepresiasi, termasuk Rupiah. Depresiasi Rupiah, namun, 
lebih rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya 
berkat kuat dan terjaganya kondisi perekonomaian domestik. Upaya BI dalam 
menjaga stabilisasi Rupiah di tengah sedikit meningkatnya gejolak pasar akhir-akhir 
ini juga berkontribusi terhadap terjaganya nilai Rupiah. Di tengah gejolak pasar 
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global, kebijakan moneter BI yang akomodatif berhasil menjaga posisi cadangan 
devisa yang aman sebesar USD145,9 miliar pada November 2021. Tingkat cadangan 
devisa saat ini terhitung lebih dari cukup karena setara dengan 8,1 bulan impor dan 
pembayaran utang luar negeri pemerintah, sudah jauh lebih tinggi dibandingkan 
standar kecukupan internasional yang hanya sekitar tiga bulan impor. 

Untuk tahun 2021 secara keseluruhan, kinerja mata uang Indonesia relatif terkelola 
dengan baik dengan Rupiah diharapkan menjadi mata uang dengan kinerja terbaik 
di Asia pada akhir tahun ini. Pencapaian tersebut didorong oleh kehati-hatian BI 
dalam menjaga harga domestik dan stabilisasi Rupiah serta mendukung agenda 
pemulihan ekonomi di masa pandemi. BI secara aktif melakukan triple intervention 
dalam menstabilkan Rupiah di pasar spot dan domestic non-deliverable forward 
(DNDF), serta pembelian SBN di pasar sekunder sepanjang tahun 2021. 
Perkembangan penggunaan local currency settlement (LCS) dengan agenda 
promosi investasi dan perdagangan di negara-negara mitra dagang utama Indonesia 
dapat berdampak baik terhadap stabilisasi Rupiah kedepannya. 

Grafik 5: IDR/USD dan Cadangan 
Devisa 

 Grafik 6: Tingkat Depresiasi Nilai Tukar 
Negara-Negara Berkembang 

(14 Desember 2021) 
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Tren kenaikan inflasi global yang mendorong pengetatan kebijakan moneter yang 
lebih cepat masih menjadi faktor dominan gejolak pasar selama sebulan terakhir. 
Kondisi ini diperparah dengan meningkatnya kepanikan akibat ditemukannya varian 
baru Covid-19 di beberapa negara. Terlepas dari penyebaran varian baru yang 
terbilang cepat, kemungkinan dampak penularan ini terhadap ekonomi masihi tidak 
pasti. Pemerintah di seluruh dunia masih belum tahu apakah varian Omicron akan 
menimbulkan risiko parah terhadap kondisi kesehatan atau seberapa efektif vaksin 
terhadap varian baru. Dengan demikian, masih terlalu dini untuk memprediksi 
berapa lama restriksi sosial yang diperlukan atau seberapa besar gangguan 
berikutnya dalam perekonomian. Namun, dengan tingkat vaksinasi yang meningkat 
pesat dan pembelajaran dari penanganan pandemi gelombang kedua, 
perekonomian diharapkan lebih siap menghadapi Covid-19. Pemerintah Indonesia 
perlu menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan memperkuat langkah-
langkah antisipatif untuk mencegah kemungkinan munculnya gelombang baru 
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Covid-19 pada akhir tahun ini. Rencana Kementerian Keuangan untuk memperluas 
penerbitan obligasi pemerintah tahun depan akan terus mendukung pemulihan 
ekonomi dan langkah untuk mengantisipasi potensi gejolak di tahun 2022. 
Mengingat ketidakpastian global yang lebih tinggi akhir-akhir ini, Dalam rangka 
menjaga stabilitas Rupiah dan mendukung agenda pemulihan ekonomi, BI perlu 
mempertahankan suku bunga acuan di tingkat 3,50% bulan ini. 


