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Mengantisipasi yang Tidak Terduga: 
Pemulihan Ekonomi di Kondisi Penuh Gejolak 

Ringkasan 

• Tingkat pertumbuhan PDB Indonesia pada Triwulan-IV 2021 diperkirakan sebesar 5,1% (y.o.y), 
sehingga perkiraan untuk FY 2021 berada di angka 3,7% (y.o.y). Kami melihat potensi lonjakan 
ke tingkat pertumbuhan PDB pra-pandemi di 4,9%-5,1% (y.o.y) pada tahun 2022. 

• Program stimulus besar-besaran telah menciptakan pemulihan permintaan yang lebih cepat dari 
perkiraan di berbagai negara, terutama negara maju, menciptakan masalah baru berupa 
peningkatan tekanan inflasi karena sisi penawaran relatif lebih lambat untuk merespon. 

• Naiknya biaya produksi juga menambah tekanan pada inflasi spiral saat ini. Tiga jalur utama yang 
berkontribusi terhadap kenaikan biaya produksi adalah kenaikan harga tenaga kerja (upah), 
harga bahan input, dan biaya energi. 

• Indonesia diuntungkan dengan tingginya harga energi, terutama batu bara dan CPO, karena 
neraca perdagangan dua komoditas ini tercatat surplus sebesar USD54 miliar pada tahun 2021, 
setara dengan 157% dari total surplus perdagangan Indonesia tahun 2021 sebesar USD35 miliar. 

• Selain itu, kenaikan harga energi juga mendorong kenaikan penerimaan negara dan berhasil 
mencatatkan realisasi sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp451,98 
triliun pada tahun 2021, setara dengan 151% dari target APBN 2021 dan 31,46% lebih tinggi 
dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. 

• Program normalisasi moneter yang lebih cepat dari perkiraan yang diambil oleh negara-negara 
maju sebagai langkah untuk mengendalikan inflasi kemungkinan akan memiliki dampak yang 
relatif terkendali terhadap sektor keuangan Indonesia. 

• Dibandingkan dengan taper tantrum 2013, tapering yang sedang berlangsung berdampak lebih 
kecil pada arus keluar modal Indonesia dan depresiasi Rupiah karena kepemilikan asing yang 
lebih rendah atas aset Indonesia, adanya surplus perdagangan dibandingkan dengan defisit saat 
itu, dan pandangan serta komunikasi yang lebih jelas dari the Fed. 

• Risiko inflasi di Indonesia relatif rendah karena stimulus yang relatif lebih rendah dan kemajuan 
pemulihan bertahap yang memungkinkan sisi penawaran memiliki lebih banyak waktu untuk 
mengejar kenaikan permintaan. 

 

Penyebaran varian Delta di dalam negeri telah menurunkan tren pertumbuhan 
ekonomi yang menjanjikan dari 7,07% (y.o.y) pada Triwulan-II 2021 menjadi hanya 
3,51% (y.o.y) pada Triwulan-III 2021 karena konsumsi menurun dan aktivitas bisnis di 
berbagai sektor yang bergantung pada aktivitas fisik terhenti. Penerapan PPKM 
untuk membatasi penularan Covid-19 sangat memukul sektor transportasi & 
penyimpanan dan akomodasi & FnB. Selain pertanian, sektor kontributor utama 
ekonomi Indonesia, seperti manufaktur, perdagangan besar & eceran, dan 
konstruksi, juga mengalami pertumbuhan yang lebih lambat pada Triwulan-III 2021. 
Gelombang kedua juga menahan pertumbuhan seluruh komponen pengeluaran 
PDB, terutama konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang terbesar PDB yang 
hanya tumbuh 1,03% (y.o.y) pada Triwulan-III 2021, turun dari 5,93% (y.o.y) pada 
triwulan sebelumnya. Di tengah krisis yang sedang berlangsung, kinerja kredit telah 
menunjukkan prospek yang baik untuk keseluruhan tahun 2021 karena secara 
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bertahap meningkat seiring dengan membaiknya sentimen bisnis dan konsumen 
seiring dengan intensitas pemulihan ekonomi dibandingkan dengan tren yang 
menurun selama tahun 2020. Meski demikian, tingkat inflasi sepanjang tahun 2021 
masih berada di bawah target BI. Rendahnya inflasi pada tahun 2021 menandakan 
bahwa permintaan domestik belum sepenuhnya pulih. 
 
Di sisi eksternal, realisasi investasi menunjukkan tanda yang menjanjikan dengan 
total realisasi investasi mencapai Rp901,02 triliun pada tahun 2021, melebihi target 
yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) sebesar 104%. Pada Triwulan-IV 2021, kontributor utama peningkatan 
realisasi penanaman modal asing berasal dari sektor primer, dengan peningkatan 
hampir 42% dibandingkan triwulan sebelumnya. Lebih lanjut, ekspor terus 
meningkat hingga akhir tahun 2021 dengan pertumbuhan tahunan mencapai 142% 
(y.o.y). Hal ini dapat dijelaskan dengan melonjaknya hampir semua harga komoditas, 
terutama batu bara dan minyak nabati. Perbaikan neraca perdagangan di masa 
pandemi Covid-19 berdampak positif pada transaksi berjalan yang mencapai surplus 
tertinggi sepanjang masa Triwulan-III 2021 sebesar USD 4,5 miliar atau 1,49% dari 
PDB. Kinerja neraca perdagangan dan neraca berjalan yang kuat telah membantu 
Indonesia untuk menjaga arus modal dan Rupiah yang relatif stabil sepanjang tahun 
2021. 

 
Tabel 1: Proyeksi PDB LPEM FEB UI 

Triwulan-IV 2021 FY 2021 FY 2022 

5,1% 3,7% 4,9% - 5,1% 
 

Kehadiran varian Delta pada pertengahan tahun 2021 menandakan pesan penting 
bahwa pandemi belum mencapai tahap akhir. Risiko gelombang ketiga yang akan 
datang dan beberapa kemungkinan gelombang lainnya di masa depan dapat 
kembali menghambat kondisi pemulihan ekonomi dan sosial. Namun demikian, 
dengan mempertimbangkan pelonggaran aktivitas sosial dan ekonomi pada 
Triwulan-IV 2021 setelah berakhirnya gelombang kedua, kepercayaan konsumen 
dan bisnis yang lebih tinggi diperkirakan akan berlanjut pada Triwulan-IV 2021. Kami 
melihat bahwa pertumbuhan ekonomi pada Triwulan-IV 2021 dapat mencapai 
sekitar 5,1% (y.o.y); membuat perkiraan pertumbuhan untuk FY2021 sebesar 3,7% 
(y.o.y). Terlepas dari peningkatan kasus positif harian Covid-19 baru-baru ini akibat 
penyebaran varian Omicron, ekonomi diharapkan lebih siap untuk menghadapi 
Covid-19 karena sudah memiliki tingkat vaksinasi yang lebih tinggi dan pelajaran 
yang dipetik dari penanganan gelombang kedua pandemi. Rencana agenda 
pemulihan yang tegas oleh Pemerintah Indonesia dapat menghindari gejolak lain di 
sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, PDB diproyeksikan tumbuh 
lebih tinggi sekitar 4,9%-5,1% (y.o.y) untuk keseluruhan tahun 2022. 
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Munculnya Inflasi Global 

“We are in this together” adalah slogan yang lumrah digunakan di awal merebaknya Covid-19 
untuk menyoroti bahwa pembuat kebijakan dan masyarakat di seluruh dunia berjibaku 
menghadapi krisis yang sama dan menekankan pentingnya kolaborasi dan koordinasi global 
untuk memastikan krisis kesehatan dapat ditangani secara tepat dan cepat. Semangat 
kebersamaan ini telah terbukti efektif dalam mendorong seluruh pihak yang terlibat dalam 
mengambil langkah yang tepat. Pemerintahan, baik dari negara maju maupun berkembang, 
menggelontorkan stimulus dalam jumlah besar ke perekonomian untuk melindungi kelompok 
masyarakat dan usaha rentan dari hantaman pandemi. Di sisi lain, peneliti mampu 
mengembangkan berbagai vaksin Covid-19 yang diterima secara luas jauh lebih cepat dari 
perkiraan awal dan sudah didistribusikan secara global. Terlepas dari besarnya perbedaan tingkat 
vaksinasi antara negara maju dan berkembang, tingkat vaksinasi yang mencapai lebih dari 70% 
di berbagai negara tetap merupakan capaian yang luar biasa. Walaupun masih dirundung 
berbagai isu seperti munculnya varian Omicron, 2021 berakhir dengan capaian yang 
menggembirakan dari sisi kesehatan, dengan beredarnya vaksin, dan dari sisi ekonomi, dengan 
tingginya tingkat pemulihan permintaan di seluruh dunia. 

Namun, terlepas dari tren pemulihan yang relatif serupa di berbagai negara, pemulihan 
permintaan berlangsung dengan kecepatan yang berbeda-beda. Variasi dari tingkat pemulihan 
permintaan ini kemungkinan muncul dari perbedaan jumlah stimulus yang digelontorkan di setiap 
negara. Beberapa negara, seperti negara maju, berada dalam posisi yang mampu menyerap 
defisit fiskal yang lebih besar; sehingga memungkinkan mereka mengeluarkan stimulus yang 
relatif lebih besar. Di sisi lain, walaupun sudah melebihi batas defisit wajar mereka di kondisi krisis, 
ukuran relatif stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah negara berkembang secara signifikan 
lebih kecil ketimbang negara maju. Kabar baik dari cepatnya pemulihan permintaan di negara 
dengan jumlah stimulus masif dihadapi dengan munculnya masalah baru yaitu inflasi, di mana 
negara lain yang ukuran stimulusnya lebih kecil secara umum masih berusaha untuk 
mengembalikan tingkat permintaan ke level pra-pandemi. Saat ini, setiap engara dipaksa untuk 
berfokus terhadap kondisi domestik dan perumusan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan 
masing-masing seiring dengan posisi setiap negara yang berbeda-beda dalam tahapan 
pemulihan ekonomi, walaupun semuanya bermula pada situasi dan kondisi yang relatif serupa. 

Ketidakesimbangan Pemulihan Permintaan dan Penawaran 
Walaupun kenaikan harga terjadi di mana-mana, inflasi yang meroket di AS menjadi perhatian 
seluruh dunia. Perbedaan dengan negara lain mungkin ada pada fakta bahwa AS memberikan 
stimulus fiskal yang sangat besar sebagai tanggapan terhadap pandemi. Pemerintah AS 
meloloskan tiga paket stimulus utama dan satu paket tambahan pada bulan Maret dan April 2020. 
Kemudian, pemerintah juga meloloskan HEROES Act senilai USD3 triliun pada Mei 2020. The 
Consolidated Appropriations Act, yang berisi rencana stimulus senilai USD900 miliar, disahkan 
oleh Kongres AS pada Desember 2020, memberikan bantuan lebih lanjut bagi mereka yang 
terkena dampak pandemi. Meskipun dinilai tidak perlu karena ekonomi sudah mulai pulih, 
Presiden Biden menandatangani American Rescue Plan senilai USD1,9 triliun pada tanggal 11 
Maret 2021. Individu yang memenuhi syarat dapat menerima hingga USD1.400 per orang, di 
mana orang dengan pendapatan lebih tinggi mendapatkan bantuan lebih rendah. UU itu juga 
menyediakan tunjangan pengangguran sebesar USD300 per minggu hingga September 2021. 
Stimulus fiskal dan bantuan untuk ekonomi AS selama pandemi Covid-19 tercatat lebih dari 25% 
dari PDB pada September 2021, terbesar di antara beberapa negara maju. 



 

 

Indonesia Economic Outlook Triwulan-I 2022 4 

Triwulan-I 2022 

Gambar A: Kebijakan Fiskal Above-The-Line 
dalam Menghadapi Pandemi Covid-19, 

Beberapa Negara Terpilih hingga 27 
September 2021 (% PDB) 

 Gambar B: Inflasi Tahunan Pada Desember 
2021 di Beberapa Negara Terpilih (%) 

 
Sumber: IMF Policy Responses to Covid-19 Database 

 

 
Sumber: CEIC 

 
Meskipun stimulus yang dibiayai defisit efektif mampu menjaga tingkat kemiskinan dan 
membantu warga untuk bangkit kembali, AS memiliki masalah lain. Dari level terendah selama 
pandemi sebesar 0,12% (y.o.y) pada Mei 2021, inflasi terus meningkat hingga mencapai 7% (y.o.y) 
pada Desember 2021, level tertinggi dalam empat dekade. Terlepas dari gangguan rantai pasok 
yang telah mendorong harga, banyak yang menilai bahwa sumber utama inflasi di AS adalah 
peningkatan permintaan yang kuat karena stimulus dengan nilai spektakuler yang dipompa ke 
perekonomian. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan tahunan pendapatan rumah tangga AS 
sebesar 6,1% dari pada tahun 2020, tertinggi keempat di antara negara-negara OECD setelah 
Kanada, Chili, dan Irlandia. Perkembangan tingkat vaksinasi membuat AS membuka kembali 
bisnis lebih awal dari kebanyakan negara, mengakibatkan melambungnya permintaan pasca-
lockdown. Orang Amerika membeli lebih banyak barang lebih dari sebelumnya akibat 
permintaan yang terpendam, sementara rantai pasokan belum pulih. Meminjam bahasa Milton 
Friedman, yang terjadi di AS menjelaskan betapa mudahnya uang menyebabkan inflasi. 

Transmisi Kenaikan Biaya Produksi 
Berkat suntikan stimulus yang besar ke perekonomian, permintaan pulih lebih kuat dari yang 
diperkirakan pada paruh kedua tahun 2021. Namun, tingginya permintaan tidak diimbangi oleh 
pemulihan di sisi penawaran. Guncangan sisi penawaran global dapat menghambat pemulihan 
ekonomi karena dapat memberikan tekanan inflasi global. “Cost-push inflation”, situasi di mana 
terjadi penurunan penawaran agregat yang berasal dari biaya produksi yang lebih tinggi dan saat 
ini terjadi di seluruh dunia, terutama didorong oleh tiga faktor: biaya tenaga kerja (upah), biaya 
bahan baku, dan biaya energi yang lebih tinggi. 

Jalur transmisi pertama dari kenaikan harga produsen adalah pasar tenaga kerja. Proses 
pemulihan ekonomi disertai dengan kekurangan tenaga kerja yang muncul di negara-negara 
maju, seperti Zona Euro, Inggris, AS, dan Jepang, dengan tekanan paling nyata terjadi di AS. 
Paket stimulus besar-besaran di AS, khususnya kebijakan stimulus Covid-19 Biden senilai USD1,9 
triliun yang terdiri dari cek stimulus sebesar USD1.400 per orang dan tunjangan pengangguran, 
memulihkan semua pekerjaan yang hilang selama pandemi dan menahan masyarakat untuk 
kembali bekerja. Mencermati siklus dan faktor pendorong mendasar dari kekurangan ini, dapat 
kita lihat bahwa ekonomi AS telah mengalami fenomena unik (Gambar C): dimana lapangan kerja 
tersedia, dengan tingkat penawaran kerja berada sekitar 50% di atas levelnya pada periode pra-
pandemi sementara tingkat pengangguran berada di posisi rendah selama pandemi, 
menunjukkan bahwa terdapat kekurangan tenaga kerja. Pada saat yang sama, terjadi tren 
penurunan partisipasi angkatan kerja dari sekitar 63% sebelum pandemi menjadi 61% (atau 
tenaga kerja yang mengisi lapangan kerja mengalami kontraksi sekitar 4,7 juta orang 
dibandingkan dengan tren sebelum pandemi). Dengan demikian, ketidakseimbangan di pasar 
tenaga kerja memaksa biaya tenaga kerja naik. Akibatnya, kenaikan upah telah mendorong 
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naiknya biaya satu unit produksi, dalam hal ini dikenal dengan biaya tenaga kerja per unit. Situasi 
ini telah memberikan tekanan besar pada pelaku bisnis untuk menaikkan harga agar dapat 
mempertahankan margin keuntungan mereka -- situasi ini menunjukkan apa yang disebut 
ekonom sebagai "wage-price spiral" yang menjelaskan inflasi tertahan atau kenaikan harga 
sebagai akibat dari kenaikan upah yang lebih tinggi.  

Gambar C: Lapangan Kerja dan Tingkat Pengangguran AS, 2005 - 2021 

 
Sumber: U.S. Bureau of Labor Statistics 

 
Biaya bahan baku yang lebih tinggi menjadi penyebab kedua dari adanya tekanan inflasi dari sisi 
penawaran. Gelombang kedua pandemi yang ditandai dengan merebaknya varian Delta telah 
sekali lagi berhasil menghambat kegiatan produksi juga logistik di hampir seluruh wilayah dunia. 
Hal ini terkait dengan kebijakan pengetatan yang kembali dilakukan guna mencegah penyebaran 
virus. Salah satu contohnya adalah kebijakan Zero-Covid Policy yang diterapkan di Tiongkok. 
Sebagai salah satu konsekuensinya, banyak pabrik yang harus sementara ditutup sehingga 
kegiatan produksi tidak berjalan untuk sementara waktu. Hal ini menimbulkan efek domino pada 
tersumbatnya arus barang mentah dan juga barang jadi. Keadaan menjadi sedikit rumit Ketika 
hal tersebut berdekatan dengan akhir tahun dimana permintaan barang akan meningkat. Selain 
Tiongkok, implikasi dari terhambatnya arus barang di sisi penawaran juga terjadi di Amerika 
Serikat dimana rasio persediaan terhadap penjualan menunjukkan adanya tren penurunan sejak 
pertengahan tahun 2021, atau dengan kata lain terdapat kelangkaan penawaran pada penjualan 
domestik (Gambar D). Selain itu, jumlah pasokan barang yang tidak mencukupi juga menjadi 
penyebab terhambatnya jalur angkutan barang sehingga meningkatkan biaya logistik antar 
wilayah (Gambar E). Faktor-faktor tersebut yang kemudian berimplikasi pada kenaikan biaya 
bahan baku dan biaya produksi. 

Gambar D: Rasio Persediaan terhadap 
Penjualan di Amerika Serikat 

 Gambar E: Baltic Dry Index (USD) 

 
Sumber: CEIC 

 

 
Sumber: Investing.com 
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Terakhir, tekanan pada sisi penawaran terjadi akibat meningkatnya harga energi yang kemudian 
mempengaruhi besaran biaya produksi. Adanya ketidak seimbangan fase pemulihan secara 
global memberikan tekanan pada harga energi mengingat produsen dan bisnis yang bergerak 
pada sektor energi belum sepenuhnya pulih. Selain itu, kondisi cuaca ekstrem pada beberapa 
wilayah, produksi energi terbarukan yang masih cukup rendah, serta dimulainya musim dingin 
juga berkontribusi terhadap adanya ketidaksesuaian antara jumlah permintaan dan pasokan 
energi.  Dampak dari hal tersebut dirasakan di hampir semua sumber energi konvensional utama, 
termasuk minyak, batu bara, gas, dan CPO. Pada tahun 2021, harga batubara naik lebih dari dua 
kali lipat menjadi sekitar USD170/MT dari sekitar USD80/MT pada akhir tahun 2020 (Gambar F). 
Selain itu, harga gas pada tingkat perdagangan besar juga mengalami peningkatan hampir 300% 
pada tahun lalu karena tingkat penyimpanan yang rendah, peningkatan permintaan dari ekonomi 
Eropa Timur, dan pembatasan aliran dari Rusia. 
 

Gambar F: Harga Energi Konvensional  Gambar G: Indeks Harga Konsumen (IHK) 
Energi -Amerika Serikat dan Eropa, (% y.o.y) 

 
Sumber: Bloomberg and Index Mundi 

 

 
Sumber: OECD 

 
Peningkatan harga yang cukup berarti terjadi di hampir semua komponen produksi, termasuk 
energi. Merujuk pada Gambar G, inflasi energi di seluruh dunia mencapai level tertinggi dalam 
beberapa tahun terakhir. Hal ini di sisi lain juga meningkatkan harga listrik di berbagai wilayah 
negara. Dampak kenaikan harga energi bagi rumah tangga ditunjukkan dengan meningkatnya 
pengeluaran untuk kebutuhan energi utamanya listrik dan bensin. Dari semua lapisan masyarakat 
yang merasakan dampak kenaikan harga energi, masyarakat miskin mungkin menjadi kelompok 
masyarakat yang merasakan dampak paling besar. Selain rumah tangga yang memanfaatkan 
energi sebagai salah satu kebutuhan, rumah tangga yang memasok kebutuhan energi juga 
merasakan dampak dari adanya kenaikan harga energi. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda 
akan menurunnya harga energi sehingga tekanan inflasi diperkirakan masih akan terjadi. Hal ini 
yang kemudian akan memperlambat atau bahkan menghentikan upaya pemulihan dari pandemi. 

Gambar H: Indeks Harga Produsen di Amerika Serikat (% y.o.y) 

 
Sumber: CEIC 
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Kombinasi dari kenaikan upah pekerja, harga bahan baku, dan harga energi menyebabkan 
terjadinya kenaikan harga di tingkat produsen. Di Amerika Serikat, inflasi harga produsen berkisar 
pada tingkat 2,30% selama tahun 2018-2019. Namun, nilai ini meningkat hingga ke level 9,75% 
(y.o.y) pada bulan lalu meskipun belum sampai mengalahkan nilai tertingginya yakni 9,93% (y.o.y) 
pada periode sebelumnya. Dengan demikian dapat dilihat bahwa adanya tekanan inflasi terjadi 
bukan hanya dari sisi permintaan namun juga penawaran. 
 

Dampak Inflasi Global terhadap Perekonomian Domestik 
Sementara banyak negara maju dan berkembang saat ini menghadapi tantangan inflasi yang 
mengalami peningkatan, Indonesia bahkan belum mencapai tingkat inflasi normalnya. Meskipun 
terdapat tren kenaikan, inflasi 2021 tercatat sebesar 1,87% (y.o.y), di bawah batas bawah dari 
kisaran target BI sebesar 2%. Sementara inflasi inti yang menggambarkan daya beli, tercatat 
sebesar 1,56% (y.o.y) pada tahun 2021 yang semakin menegaskan bahwa permintaan belum 
sepenuhnya pulih. Hal ini mungkin dapat dilihat melalui tingkat stimulus yang diberikan oleh 
Pemerintah Indonesia. Stimulus yang dikeluarkan Indonesia sebagai respon dalam menghadapi 
pandemi adalah sebesar 9,3% dari PDB 2020, di atas rata-rata dari stimulus negara berkembang, 
yaitu sebesar 5,1% dari PDB 2020. Namun, dibandingkan dengan negara maju, jumlah tersebut 
jauh lebih rendah karena mereka mengeluarkan jumlah stimulus yang sangat besar. Stimulus fiskal 
di AS dan Inggris, misalnya, masing-masing sebesar 25,5% dan 19,3% dari PDB mereka. 

Gambar I: Kebijakan Fiskal Above-The-Line dalam Menghadapi Pandemi Covid-19, 
Beberapa Negara Terpilih per 27 September 2021 (% PDB) 

 
Sumber: IMF Policy Responses to Covid-19 Database 

 
Meskipun tingkat pengangguran terbuka turun dari saat puncak pandemi sebesar 7,07% menjadi 
6,49% pada Agustus 2021 dan tingkat kemiskinan turun 0,43% dari 10,14% pada Maret 2021 
menjadi 9,47% pada Agustus 2021, angka tersebut masih cukup tinggi dan belum mendekati 
level pra-pandemi. Hingga September 2021, Pemerintah Indonesia mencatat program Kartu 
Prakerja telah menjangkau 10,6 juta penerima manfaat sejak dibukanya gelombang pertama 
pada April 2020 dengan total peserta 5,5 juta pada 2020 dan 5,1 juta peserta pada 2021. Selain 
bantuan pelatihan sebesar Rp1 juta, penerima yang memenuhi syarat juga menerima insentif 
bulanan sebesar Rp600.000 selama empat bulan dan insentif survei tiga kali senilai Rp150.000. 
Ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang diterima di Amerika, yang menjelaskan mengapa 
orang Indonesia lebih memilih untuk bekerja. Mengingat banyak orang masih yang mencari 
pekerjaan, tidak ada kekurangan tenaga kerja di Indonesia, setidaknya untuk saat ini. 
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Gambar J: Tingkat Pengangguran Terbuka 
dan Tingkat Kemiskinan (%) 

 Gambar K: Tingkat Inflasi  
(% y.o.y) 

 
Sumber: CEIC 

 

 
Sumber: CEIC 

Seiring dengan kenaikan harga komoditas global, wajar jika harga domestik ikut meningkat. Hal 
ini terlihat dari kenaikan harga komoditas unggulan Indonesia yaitu batu bara, gas, nikel, dan 
minyak sawit mentah (CPO). Harga CPO di pasar global telah mengalami peningkatan sejak tahun 
lalu dan mencapai harga tertinggi pada Januari 2022. Di saat yang sama, krisis energi global juga 
mendorong harga batu bara. Lonjakan harga komoditas global berdampak pada peningkatan 
ekspor dan surplus neraca perdagangan sebesar USD35 miliar di Indonesia, yang tercatat sebagai 
angka tertinggi sepanjang tahun 2021. Kontribusi surplus perdagangan dua komoditas ekspor 
utama, yakni batu bara dan kelapa sawit, tercatat sebesar 157% dari total surplus, atau setara 
dengan USD54 miliar (Gambar L). 

Ekspor yang lebih tinggi akibat melonjaknya harga komoditas telah membantu pemerintah untuk 
mendapatkan tambahan kenaikan pajak ekspor pada tahun 2021. Selain itu, peningkatan nilai 
produksi minyak dan gas serta batubara juga mendorong penerimaan negara dan berhasil 
mencatat realisasi sementara PNBP sebesar Rp451,98 triliun pada tahun 2021 (151,57% dari 
target APBN 2021), tumbuh positif sebesar 31,46% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 
Secara rinci, realisasi PNBP SDA mencapai Rp150,82 triliun atau tumbuh 55,12% (y.o.y), yang 
utamanya didorong oleh kenaikan ICP dan harga komoditas minerba. Kenaikan harga komoditas 
juga berkontribusi terhadap defisit APBN 2021 secara keseluruhan yang turun menjadi 4,65% 
dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 6,14% dari PDB. 

Gambar L: Neraca Perdagangan Komoditas Utama (USD miliar) 

 
Sumber: CEIC 
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Namun, kenaikan harga batu bara akibat krisis energi juga memicu polemik karena meski dapat 
membantu meningkatkan penerimaan negara, hal tersebut juga mendorong produsen batu bara 
untuk mengekspor daripada menjualnya ke pasar domestik. Hal ini berdampak pada 
berkurangnya pasokan batu bara untuk industri dalam negeri, seperti industri semen, pupuk, dan 
pembangkit listrik milik negara. Pemerintah Indonesia pun memberlakukan larangan ekspor batu 
bara sementara pada Januari 2022 untuk memastikan terjaganya stok dalam negeri karena 
pasokan batubara domestik yang cukup dan terkendali sangatlah penting untuk menjaga 
stabilitas pasar dan menurunkan tekanan inflasi domestik. 

Secara keseluruhan, kenaikan harga-harga global berpotensi mengganggu rantai pasok tidak 
hanya di pasar global, tetapi juga di industri dalam negeri. Hal tersebut antara lain tercermin dari 
PMI Manufaktur Indonesia yang menunjukkan sedikit penurunan pada Desember 2021 yang 
tercatat sebesar 53,5, turun dari 53,9 di bulan sebelumnya. Penurunan ini mengindikasikan laju 
pemulihan di seluruh sektor manufaktur Indonesia yang melambat sejak Oktober 2021. Kendala 
pasokan tetap menjadi alasan utama, karena kinerja pemasok terus memburuk dan perusahaan 
terus melaporkan tekanan harga yang lebih tinggi, yang berdampak pada proses produksi. Oleh 
karena itu, Pemerintah Indonesia perlu terus mewaspadai potensi risiko peningkatan inflasi dan 
dampaknya terhadap industri dalam negeri sambil terus mendorong pemulihan domestik. 

Selain tekanan dari aktivitas produksi, inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan di AS juga 
memperparah dampak inflasi global terhadap pasar keuangan domestik. Lonjakan inflasi AS telah 
mendorong the Fed untuk memotong pembelian obligasi lebih cepat sejak November 2021. 
Inflasi juga meningkat tajam di beberapa negara maju dan berkembang lainnya, seperti AS, 
Inggris, Turki, dan India karena beberapa alasan, termasuk kenaikan harga komoditas dan 
gangguan rantai pasok yang terus-menerus. Akibatnya, bank sentral sedang mempertimbangkan 
untuk segera menaikkan suku bunga acuan mereka agar dapat menyesuaikan posisi akomodatif. 
Sejumlah bank sentral di Amerika Latin (Meksiko, Chili, Kosta Rika) dan Asia (Rusia, Armenia) 
bahkan telah menaikkan suku bunga acuan pada akhir tahun 2021 untuk merespon akselerasi 
kenaikan tingkat harga dan percepatan tapering pembelian obligasi oleh the Fed. 

Mempertimbangkan situasi yang sedang berlangsung, sebagian besar investor telah beralih ke 
sikap yang lebih risk-averse dan membatasi investasi mereka ke aset berisiko. Hal ini 
mempengaruhi arus keluar modal di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Total 
aliran modal telah berkurang menjadi USD3,35 miliar pada Januari 2022 dibandingkan USD8,07 
miliar pada periode yang sama tahun lalu. Arus keluar besar-besaran yang dimulai sejak Triwulan-
IV 2021 menimbulkan risiko terhadap Rupiah dengan tingkat depresiasi tahunan menyentuh 2,7% 
(y.o.y), membuat Rupiah berada di sekitar Rp14.330 di awal tahun 2022. Meski demikian, 
depresiasi Rupiah lebih rendah dibandingkan mata uang negara berkembang lainnya, seperti 
Ringgit Malaysia, Peso Filipina, dan Bath Thailand. Tingkat depresiasi yang lebih rendah dapat 
disebabkan oleh kuatnya fundamental ekonomi domestik yang terlihat dari lebih tingginya 
pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meskipun angka PMI Indonesia menunjukkan tren yang 
menurun pada Triwulan-IV 2021, angka 53,5 pada Desember 2021 tetap lebih tinggi 
dibandingkan negara lain, yaitu Malaysia (52,8), Vietnam (52,5), Filipina (51,8), dan Thailand 
(49,5). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan bisnis di Indonesia masih kuat dan menjanjikan. 

Selain itu, relatif rendahnya kepemilikan asing pada aset Indonesia turut mengurangi risiko 
tapering oleh the Fed terhadap Rupiah, yang terlihat dari proporsi kepemilikan asing di surat 
berharga Indonesia sebesar 39% pada tahun 2021 dibandingkan dengan angkanya pada saat 
tapering oleh the Fed pada tahun 2013 yang tercatat sebesar 55%. Pada tahun 2013, 
ketergantungan yang tinggi terhadap aset dari luar negeri telah menyebabkan arus keluar modal 
besar sebesar Rp36 triliun dan depresiasi Rupiah yang sangat tinggi sekitar 26% (ytd). Mengingat 
proporsi aset asing saat ini berada pada tingkat yang lebih rendah, bank sentral memiliki peluang 
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lebih baik untuk menangani arus keluar modal dari taper tantrum. Sehingga, dapat menghasilkan 
nilai Rupiah yang relatif terkendali kali ini. 

Penguatan Rupiah juga didukung oleh kinerja neraca perdagangan dan transaksi berjalan yang 
memuaskan sepanjang tahun 2021. Surplus perdagangan selama 19 bulan berturut-turut sejak 
Mei 2020 telah mendorong stabilisasi Rupiah karena mencerminkan permintaan yang lebih tinggi 
terhadap Rupiah daripada dolar untuk membiayai ekspor. Seiring dengan meningkatnya neraca 
perdagangan barang, neraca transaksi berjalan yang terus berada di teritori negatif sejak tahun 
2011 mencatat surplus sebesar USD4,5 miliar atau setara dengan 1,49% dari PDB pada Triwulan-
III 2021. Kondisi neraca berjalan yang lebih baik pada tahun 2021 dibandingkan dengan defisit 
CAD tahun 2013 menunjukkan bahwa pasar mata uang asing saat ini memiliki jumlah dolar yang 
cukup karena surplus transaksi berjalan mencerminkan jumlah dolar yang diterima lebih besar 
daripada yang dikeluarkan oleh negara. Rendahnya risiko kelangkaan dolar ini telah membantu 
menjaga Rupiah yang lebih stabil dibandingkan dengan tapering serupa yang dilakukan the Fed 
pada tahun 2013. Di sisi eksternal lainnya, komunikasi kebijakan yang lebih baik dari the Fed kali 
ini dibandingkan dengan tapering pada tahun 2013 juga berperan penting dalam mengelola 
tekanan ke pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, karena reaksi pasar tentu sudah dapat 
lebih dipertimbangkan dengan matang. 

Gambar M: Surat Berharga Berdasarkan 
Kepemilikan (IDR triliun, %) 

 Gambar N: Neraca Berjalan dan Neraca 
Berjalan terhadap PDB (USD miliar, %) 

 
Sumber: CEIC 

 

 
Sumber: CEIC 

 
Meskipun kenaikan harga komoditas, gangguan rantai pasok global yang terus berlanjut, dan 
lonjakan permintaan global setelah resesi Covid-19, inflasi domestik masih relatif teredam yang 
tercermin dari angka inflasi yang masih lebih rendah dari target BI. Hal ini dapat mengindikasikan 
bahwa permintaan agregat belum sepenuhnya pulih, sehingga tekanan inflasi domestik relatif 
dapat dikendalikan dibandingkan negara lain. Perbaikan inflasi akan sangat bergantung pada 
kemajuan kegiatan ekonomi. Mengingat masih adanya optimisme Indeks Keyakinan Konsumen 
(IKK) Indonesia baru-baru ini, daya beli domestik diperkirakan akan membaik setidaknya ke level 
pra-pandemi tahun ini. Namun, perbaikan ini kemungkinan akan berlangsung dalam waktu yang 
lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya karena Pemerintah Indonesia harus menghadapi 
potensi risiko penyebaran kasus Omicron yang melonjak. Hingga saat ini, rata-rata tujuh hari kasus 
baru mencapai sekitar 8.000 kasus per hari, sama dengan jumlah kasus baru pada awal 
gelombang kedua pada pertengahan Juni 2021. Permintaan agregat domestik diperkirakan 
dapat kembali tertahan jika jumlah kasus terus meningkat. Namun demikian, perekonomian 
seharusnya sudah lebih siap menghadapi Covid-19 karena Indonesia telah mengambil pelajaran 
dari mengatasi pandemi gelombang kedua dan telah berupaya untuk meningkatkan tingkat 
vaksinasi. Secara keseluruhan, selama pemulihan ekonomi berlanjut, inflasi kemungkinan akan 
meningkat secara bertahap pada tahun 2022. 

Menimbang relatif rendahnya risiko terjadi inflasi yang terlalu tinggi di Indonesia dibandingkan 
dengan kasus di negara maju, arah dari kebijakan moneter sebaiknya tetap dengan fokus pro-
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“Namun, kondisi ini 
memperlambat laju 
pertumbuhan ekonomi 
yang selama empat 
triwulan sebelumnya 
selalu mengalami 
peningkatan. PDB 
Indonesia tumbuh 
3,51% (y.o.y) pada 
Triwulan-III 2021 
seiring menurunnya 
konsumsi dan aktivitas 
usaha di berbagai 
sektor perekonomian 
yang mengandalkan 
interaksi fisik.” 

 
Tren Pertumbuhan yang Terganggu Merebaknya Varian Delta 

Setelah pertumbuhan ekonomi Indonesia melewati kontraksi terdalamnya di 
pertengahan 2020, PDB Indonesia perlahan meningkat dari titik terendahnya -5,32% 
(y.o.y) di Triwulan-II 2020 hingga tingkat pertumbuhan 7,07% setahun setelahnya. 
Sayangnya, tren peningkatan pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan ini harus 
terdisrupsi oleh penyebaran varian Delta. Mengutamakan aspek kesehatan, 
Pemerintah mengimplementasikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) Darurat di berbagai daerah di Indonesia pada Juli dan Agustus 2021, secara 
praktis meredam berbagai aktivitas ekonomi selama sekitar setengah triwulan dari 
periode Triwulan-III 2021. Langkah yang diambil pemerintah ini terbukti efektif 
dalam menekan angka kasus harian Covid-19 yang pada puncaknya sempat 
mencapai sekitar 56.000 kasus per hari di pertengahan Juli dan turun hingga di 
bawah 1.000 pada akhir September 2021. Namun, kondisi ini memperlambat laju 
pertumbuhan ekonomi yang selama empat triwulan sebelumnya selalu mengalami 
peningkatan. PDB Indonesia tumbuh 3,51% (y.o.y) pada Triwulan-III 2021 seiring 
menurunnya konsumsi dan aktivitas usaha di berbagai sektor perekonomian yang 
mengandalkan interaksi fisik. Fenomena ini tercermin dari angka pertumbuhan 
sektor transportasi & pergudangan serta akomodasi & makanan minuman. Sektor 
transportasi & pergudangan mengalami kontraksi sebesar 0,72% (y.o.y) di Triwulan-
III 2021 setelah tumbuh tinggi sebesar 25,10% (y.o.y) di triwulan sebelumnya. 
Serupa, pertumbuhan sektor akomodasi & makanan minuman juga melewati batas 
pertumbuhan teritori negatif dengan penurunan sebesar 0,13% (y.o.y) di Triwulan-III 
2021, turun signifikan dari 21,58% (y.o.y) di Triwulan-II 2021. Lebih lanjut, 
peningkatan risiko kesehatan mendorong permintaan terhadap sektor kesehatan 
dan melanjutkan tren pertumbuhan dari 11,68% (y.o.y) di Triwulan-II ke 14,68% 
(y.o.y) di Triwulan-III 2021. Pertumbuhan sektor manufaktur melambat ke 3,68% 
(y.o.y) di Triwulan-III 2021 dari 6,58% (y.o.y) di periode sebelumnya. Perlambatan 
aktivitas ekonomi juga memperlambat pertumbuhan sektor perdagangan besar & 
eceran serta sektor konstruksi yang secara berurutan turun dari 9,45% (y.o.y) ke 
5,16% (y.o.y) dan dari 4,42% (y.o.y) ke 3,84% (y.o.y). 

 

growth seiring dengan urgensi untuk mendorong pengetatan agresif moneter masih belum 
terlihat, paling tidak di jangka pendek. Apabila kebijakan pengetatan tidak dilakukan dalam waktu 
dan skala yang tepat maka ini akan berpotensi menghasilkan dampak yang kontraproduktif 
terhadap momentum pemulihan yang sudah terbangun. Sejauh ini, arah kebijakan moneter 
Indonesia yang diambil BI dirasa tepat sebagai langkah awal menuju normalisasi. Baru-baru ini BI 
mengumumkan rencananya untuk secara bertahap mengurangi likuiditas yang berlimpah di 
sektor finansial melalui peningkatan secara berkala Giro Wajib Minimum (GWM). BI akan 
meningkatkan GWM dengan total 300bps dari 3,5% ke 6,5% untuk bank konvensional dan 150 
bps dari 3,5% ke 5% untuk bank Syariah, terhitung mulai Maret mendatang. Di sisi lain, rendahnya 
suku bunga acuan tetap diperlukan hingga inflasi mulai naik secara signifikan untuk memastikan 
tersedianya kredit terjangkau hingga sektor riil mencapai titik pemulihan yang optimum.  
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“Meski low-base effect 
masih cukup 
memberikan pengaruh 
pada sektor 
perdagangan besar 
dan eceran, namun 
dampak merebaknya 
varian Delta ditambah 
dengan berakhirnya 
masa Ramadhan dan 
Idul Fitri ditengarai 
membatasi upaya 
pemulihan.” 

Gambar 1: Pertumbuhan PDB dan 
Industri Utama, 2017-2021Q3 

 Gambar 2: Pertumbuhan Manufaktur dan 
Subsektornya, 2017-2021Q3 

 
Sumber: CEIC 

 

 
Sumber: CEIC 

Walaupun mengikuti tren perlambatan ekonomi secara agregat, subsektor industri 
manufaktur memiliki pola pertumbuhan yang beragam. Salah satunya, pertumbuhan 
subsektor makanan minuman meningkat ke 3,49% (y.o.y) di Triwulan-III 2021 dari 
2,95% (y.o.y) di periode sebelumnya. Sebagai penyumbang terbesar dalam sektor 
manufaktur, peningkatan pertumbuhan yang konsisten oleh subsektor makanan 
minuman sejak Triwulan-II 2020 mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat pulih 
secara stabil menimbang pemberlakuan pembatasan sosial yang lebih ketat tidak 
memperlambat pertumbuhan dari subsektor tersebut. Serupa, pertumbuhan 
subsektor kimia, farmasi & obat tradisional sedikit meningkat dari 9,15% (y.o.y) di 
Triwulan-II ke 9,71% (y.o.y) di Triwulan-III 2021 seiring dengan peningkatan risiko 
kesehatan dengan penyebaran varian Delta. Lebih lanjut, tertahannya aktivitas 
perekonomian dan mobilitas masyarakat mendorong turunnya permintaan terhadap 
bahan bakar dan energi dan turunnya pertumbuhan subsektor pengolahan dan 
pengilangan migas dan batu bara sebesar -0,77% (y.o.y) di Triwulan-III 2021 dari 
3,77% (y.o.y) di triwulan sebelumnya. Di sisi lain, relaksasi perpajakan dalam bentuk 
diskon Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil masih memiliki dampak 
positif di perekonomi dengan masih tumbuh tingginya subsektor peralatan 
transportasi sebesar 27,84% (y.o.y) di Triwulan-III 2021, walaupun lebih rendah 
ketimbang pertumbuhan di periode sebelumnya yang mencapai 45,70% (y.o.y).  

Gambar 3: Pertumbuhan Sektor 
Perdagangan Besar dan Eceran dan 

Subsektornya, 2017-2021Q3 

 Gambar 4: Pertumbuhan Sektor 
Transportasi dan Pergudangan dan 

Subsektornya, 2017-2021Q3 

Sumber: CEIC 

 

 
Sumber: CEIC 
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“Sektor transportasi 
dan pergudangan serta 
akomodasi dan 
makanan-minuman 
merupakan sektor-
sektor yang cukup 
rentan terhadap 
dinamika yang terjadi 
selama pandemi.” 

Sektor perdagangan besar dan eceran masih mencatatkan nilai positif meskipun 
dengan pola pertumbuhan yang cukup melambat pada Triwulan-III 2021. Sektor 
tersebut tumbuh 5,16% (y.o.y) dibandingkan dengan pertumbuhan agresif pada 
triwulan sebelumnya yang mencapai 9,44% (y.o.y). Meski low-base effect masih 
cukup memberikan pengaruh pada sektor perdagangan besar dan eceran, namun 
dampak maraknya varian Delta ditambah dengan berakhirnya masa Ramadhan dan 
Idul Fitri ditengarai membatasi upaya pemulihan. Melihat lebih jauh ke dalam 
subsektornya, perdagangan kendaraan non-motor dan sepeda motor tumbuh 
sebesar 3,27% (y.o.y) dibandingkan dengan pertumbuhan 4,77% (y.o.y) pada 
Triwulan-II 2021. Berbeda dengan subsektor non-motor, subsektor kendaraan 
bermotor justru mengalami perlambatan yang cukup signifikan meskipun masih 
bertahan pada teritori pertumbuhan positif. Subsektor kendaraan bermotor 
mencatatkan pertumbuhan sebesar 14,91% (y.o.y) pada Triwulan-III 2021 
dibandingkan dengan 37,88% (y.o.y) pada Triwulan-II 2021. Pengetatan PPKM yang 
mulai diberlakukan kembali secara langsung berdampak pada terhambatnya 
kegiatan usaha serta mengubah pola konsumsi masyarakat. Agaknya, peningkatan 
kasus akibat merebaknya varian Delta pada periode Juni hingga September cukup 
membawa dampak pada pergerakan sektor perdagangan besar dan eceran. 

Selain sektor perdagangan besar dan eceran, sektor transportasi dan pergudangan 
juga mengalami guncangan akibat gelombang kedua pandemi yang ditandai 
dengan merebaknya varian Delta. Namun, berbeda dengan sektor perdagangan 
besar dan eceran, sektor transportasi dan pergudangan harus sekali lagi 
mencatatkan nilai pertumbuhan negatif sebesar -0,72% (y.o.y) setelah tumbuh tajam 
sebesar 25,01% (y.o.y). Pengetatan PPKM untuk mencegah penularan Covid-19 
menjadi salah satu alasan terbesar terjadinya kontraksi besar pada sektor transportasi 
dan pergudangan. Kontraksi terutama didorong oleh transportasi udara yang 
tumbuh sebesar -19,74% (y.o.y) pada Triwulan-III 2021 dibandingkan pertumbuhan 
tiga digit pada triwulan sebelumnya. Setelah angkutan udara, angkutan kereta api 
juga mencatat pertumbuhan negatif sebesar -7,96% (y.o.y) dibandingkan 67,19% 
(y.o.y) pada Triwulan-II 2021. Tingkat positivity rate yang cukup tinggi selama bulan 
Juli hingga September 2021, yakni sebesar 30,72% atau enam kali lebih tinggi dari 
standar WHO, membuat banyak masyarakat urung menjalani aktivitas di luar rumah, 
termasuk melakukan perjalanan jauh yang membutuhkan waktu lama. Berbeda 
dengan subsektor angkutan udara dan juga rel atau kereta api, subsektor angkutan 
darat tetap tumbuh positif yakni sebesar 3,28% (y.o.y). Meski demikian, melihat nilai 
pertumbuhan subsektor angkutan darat pada triwulan sebelumnya yakni sebesar 
18,15% (y.o.y), maka terlihat bahwa subsektor tersebut tetap mengalami 
perlambatan. Proses pemulihan ekonomi mungkin sudah berlangsung di beberapa 
sektor, bahkan di tengah gelombang kedua Covid-19. Namun, sektor transportasi 
dan pergudangan merupakan sektor yang rentan dan cukup sensitif terhadap 
dinamika peraturan yang terjadi selama masa pandemi. Risiko yang akan datang dari 
gelombang pandemi lainnya dapat kembali menempatkan sektor ini dalam posisi 
yang kurang menguntungkan. 
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Triwulan-I 2022 

“Dengan 
mempertimbangkan 
pelonggaran 
pembatasan mobilitas di 
Triwulan-IV 2021, kami 
memperkirakan 
konsumsi rumah tangga 
tumbuh lebih dari pada 
Triwulan-III 2021. 
Investasi dan impor juga 
diproyeksikan akan 
terus meningkat pada 
triwulan terakhir tahun 
2021, menunjukkan 
pemulihan produksi 
dalam negeri.” 

 

Setelah memperlihatkan pertumbuhan yang cukup kuat pada Triwulan-II 2021, 
beberapa sektor ekonomi kembali mencatatkan pertumbuhan negatif pada 
Triwulan-III 2021 seiring dengan merebaknya varian Delta yang memicu terjadinya 
gelombang kedua Covid-19 di Indonesia. Sektor transportasi dan pergudangan 
serta akomodasi dan makanan-minuman merupakan sektor-sektor yang cukup 
rentan terhadap dinamika yang terjadi selama pandemi. Selain itu, berakhirnya efek 
musiman akibat Ramadhan dan Idul Fitri juga turut memperlambat pertumbuhan 
yang dicatat oleh sektor-sektor lainnya. Selain sektor transportasi dan pergudangan 
serta akomodasi dan aktivitas makanan-minuman, sektor jasa pendidikan juga 
Kembali mengalami pertumbuhan negatif sebesar -4,42% (y.o.y). Nilai tersebut 
dinilai sebagai pertumbuhan terendah yang pernah dicatatkan oleh sektor tersebut, 
terutama sejak awal masa pandemi. Pergerakan yang terjadi pada Triwulan-III 2021 
akibat gelombang kedua Covid-19 di sisi lain menggambarkan pesan yang cukup 
penting bagi perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah bahwa pandemi belum 
sampai pada akhir periode sehingga masih terdapat banyak risiko dari kemungkinan 
munculnya varian virus baru. Dengan demikian, rencana pemulihan ekonomi harus 
disusun secara matang demi menghindari dampak yang berkepanjangan tidak hanya 
di sisi ekonomi namun juga kesehatan dan sosial masyarakat. 

 
Prospek Fundamental Domestik yang Lebih Baik dalam Menghadapi 
Tantangan 

Mempertimbangkan lonjakan kasus varian Delta, Pemerintah Indonesia menetapkan 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) pada 3 Juli 
2021 dan PPKM bertingkat. PPKM mengerem seluruh komponen pengeluaran PDB. 
Konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 0,66% (y.o.y) selama Triwulan-III 2021, laju 
pertumbuhan paling lambat sejak Triwulan-III 2020. Hal ini didorong oleh refocusing 
dan realokasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk meningkatkan 
penyerapan anggaran. Cadangan PEN sebesar Rp32,9 triliun misalnya digunakan 
untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) ke empat BUMN. Menyikapi peningkatan 
jumlah kasus terkonfirmasi harian, anggaran PEN untuk kesehatan dan perlindungan 
sosial meningkat masing-masing sebesar Rp214,95 triliun dan Rp187,84 triliun. 
Namun, realisasi anggaran PEN sampai dengan 17 September 2021 hanya sebesar 
Rp395,92 triliun atau 53% dari total anggaran PEN sebesar Rp744,77 triliun, 
sehingga pertumbuhan belanja pemerintah pada Triwulan-III 2021 masih rendah. 
Sama halnya dengan yang terjadi pada Triwulan-II 2021, ekspor naik 29,16% (y.o.y) 
sementara impor naik 30,11% (y.o.y) menghasilkan pertumbuhan net ekspor sebesar  
26,18% (y.o.y) yang menjadi sumber pertumbuhan di Triwulan-III 2021. Dengan 
mempertimbangkan pelonggaran pembatasan mobilitas di Triwulan-IV 2021, kami 
memperkirakan konsumsi rumah tangga tumbuh lebih dari pada Triwulan-III 2021. 
Investasi dan impor juga diproyeksikan akan terus meningkat pada triwulan terakhir 
tahun 2021, menunjukkan pemulihan produksi dalam negeri. 

Konsumsi rumah tangga, komponen penyumbang terbesar PDB, tumbuh 1,03% 
(y.o.y) pada Triwulan-III 2021, turun dari 5,93% (y.o.y) pada kuartal sebelumnya. 
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Triwulan-I 2022 

Seluruh komponen konsumsi rumah tangga, kecuali transportasi & komunikasi dan 
pakaian, alas kaki & jasa perawatan menunjukkan pertumbuhan positif pada 
Triwulan-III 2021. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang lebih rendah, serta 
kontraksi pada komponen transportasi & komunikasi, dapat dijelaskan oleh 
pembatasan mobilitas yang diberlakukan untuk penyebaran varian Delta. 
Pembatasan mobilitas juga menyebabkan konsumsi restoran & hotel melambat 
menjadi 2,43% (y.o.y) pada Triwulan-III 2021 dari 16,37% (y.o.y) pada Triwulan-II 
2021. Konsumsi makanan dan minuman yang menyumbang 38% dari total konsumsi 
mencatat pertumbuhan yang melambat sebesar 0,79% (y.o.y) pada Triwulan-II 2021 
dibandingkan 4,13% (y.o.y) pada kuartal April hingga Juni. 

Komponen investasi tumbuh positif sebesar 3,74% (y.o.y) pada Triwulan-III 2021, 
lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 7,54% (y.o.y). 
Investasi bangunan & struktur yang menyumbang 74,5% dari total investasi tumbuh 
3,36% (y.o.y), lebih rendah dari 4,36% pada Triwulan-II 2021. Seiring pemulihan 
domestik dan global, investasi mesin & peralatan tumbuh 11,54% (y.o.y) pada 
Triwulan-III 2021, turun dari 19,05% (y.o.y) pada triwulan sebelumnya. 

 
Gambar 5: Pertumbuhan Konsumsi 
Rumah Tangga dan Komponennya,  

2017-2021Q3 

 Gambar 6: Pertumbuhan Investasi dan 
Komponen Utamanya, 2017-2021Q3 

 
Sumber: CEIC 

 

 
Sumber: CEIC 

 

Di tengah krisis yang sedang berlangsung, kinerja kredit menunjukkan prospek yang 
baik untuk keseluruhan tahun 2021 dan secara bertahap meningkat seiring dengan 
membaiknya sentimen bisnis dan konsumen sejalan dengan pemulihan ekonomi 
yang sedang berlangsung jika dibandingkan dengan trennya yang memburuk 
sepanjang tahun 2020. Total pertumbuhan kredit meningkat menjadi 1,29% (y.o.y) 
pada Triwulan-III 2021, secara resmi keluar dari zona negatif dalam tiga kuartal 
terakhir. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada kredit konsumsi, diikuti oleh kredit 
modal kerja yang tumbuh masing-masing sebesar 2,73% dan 1,51% (y.o.y) 
dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 1,21% dan -1,80% (y.o.y). 
Demikian pula, kredit investasi mengalami sedikit peningkatan dibandingkan 
dengan triwulan sebelumnya namun masih tumbuh negatif sebesar -0,57% (y.o.y). 
Memasuki Triwulan-IV 2021, kami menangkap prospek kinerja kredit yang lebih baik. 
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Triwulan-I 2022 

“Mencermati kinerja 
sektor perbankan, 
permintaan kredit 
diperkirakan akan terus 
berlanjut tahun ini 
seiring dengan 
pemulihan ekonomi 
domestik. Kami juga 
memproyeksikan 
industri perbankan 
tetap kuat dengan 
permodalan dan 
likuiditas yang cukup 
serta kualitas aset yang 
stabil.” 

Data terakhir di bulan Oktober 2021 menunjukkan bahwa total kredit tumbuh 
sebesar 3,24% (y.o.y), lebih tinggi dari pertumbuhan 2,21% (y.o.y) pada September 
2021. Pertumbuhan kredit diprediksi akan terus berlanjut pada Triwulan-IV 2021 dan 
Triwulan-I 2022 karena membaiknya aktivitas sosial dan ekonomi setelah sempat 
terganggu oleh varian Delta sepanjang Triwulan-III 2021. Kredit modal kerja dan 
konsumsi mengalami tren akselerasi dengan pertumbuhan masing-masing 4,66% 
dan 3,75% (y.o.y) pada Oktober 2021 dibandingkan 2,85% dan 2,95% (y.o.y) pada 
September 2021. Sementara itu, kredit investasi turun menjadi 0,28% (y.o.y) dari 
0,37% (y.o.y) pada bulan sebelumnya. 

Mencermati kinerja sektor perbankan, permintaan kredit diperkirakan akan terus 
berlanjut tahun ini seiring dengan pemulihan ekonomi domestik. Kami juga 
memproyeksikan industri perbankan tetap kuat dengan permodalan dan likuiditas 
yang cukup serta kualitas aset yang stabil. Pertumbuhan DPK meningkat menjadi 
10,2% (y.o.y) di November 2021 dari 9,4% (y.o.y) di Oktober 2021. Selanjutnya, BI 
menyuntikkan likuiditas melalui program QE ke perbankan sebesar Rp141,2 triliun 
secara keseluruhan tahun 2021. Di sisi lain, kualitas aset yang tercermin dari rasio 
NPL juga stabil di level 3,2% (y.o.y) berdasarkan data terakhir dari OJK per 
November 2021. Namun, perlu dicatat bahwa dalam rapat Dewan Gubernur BI 
terkini pada Januari tahun ini, BI mengumumkan untuk melakukan kebijakan 
normalisasi likuiditas dengan menaikkan secara bertahap rasio Giro Wajib Minimum 
(GWM) Rupiah baik bagi bank umum konvensional maupun syariah pada tahun 2022. 
Keputusan tersebut diambil untuk mendukung stabilitas Rupiah dan memitigasi 
dampak normalisasi moneter global di tengah tekanan inflasi global, terutama yang 
bersumber dari AS. BI akan menaikkan RRR sebesar 300 bps dari 3,5% menjadi 6,5% 
untuk bank konvensional dan sebesar 150 bp dari 3,5% menjadi 5% untuk bank 
syariah. Persyaratan yang lebih tinggi akan diperkenalkan secara bertahap, dengan 
peningkatan pertama sebesar 150 bps untuk bank konvensional dan 50 bp untuk 
bank syariah efektif 1 Maret 2022. Peningkatan berikutnya akan dilakukan pada 1 
Juni dan 1 September 2022. 

Gambar 7: Komposisi PDB,  
2017Q1-2021Q3 (%) 

 Gambar 8: Pertumbuhan Kredit 
Berdasarkan Penggunaan,  
2017Q1-2021Q3 (y.o.y, %) 

 
Sumber: CEIC 

 

 
Sumber: CEIC 
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Triwulan-I 2022 

“Rendahnya inflasi pada 
tahun 2021 dipengaruhi 
oleh permintaan 
domestik yang belum 
sepenuhnya pulih akibat 
pandemi Covid-19. 
Namun, angka tersebut 
merupakan tingkat 
inflasi tahunan tertinggi 
sejak Juni 2020.” 

Kenaikan Perlahan Inflasi Walaupun Masih di Bawah Target BI 

Tingkat inflasi tahun 2021 masih tetap rendah dan berada di bawah kisaran target BI 
2% hingga 4%. Tercatat sebesar 1,87% (y.o.y), sedikit meningkat dibandingkan inflasi 
tahun 2020 sebesar 1,68% (y.o.y). Rendahnya inflasi pada tahun 2021 dipengaruhi 
oleh permintaan domestik yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19. 
Namun, angka tersebut merupakan tingkat inflasi tahunan tertinggi sejak Juni 2020. 
Inflasi inti mencapai level tertinggi dalam 11-bulan, yaitu sebesar 1,56% (y.o.y) pada 
Desember 2021, meningkat dibandingkan 1,44% (y.oy) pada bulan sebelumnya, 
yang menunjukkan pemulihan permintaan seiring daya beli masyarakat yang 
membaik secara bertahap. Komponen inflasi harga pangan dan inflasi harga 
bergejolak masing-masing melonjak menjadi 3,20% (y.o.y) dibandingkan bulan yang 
sama tahun lalu, mencerminkan permintaan yang lebih tinggi. Jika dilihat dari 
komoditas, kenaikan harga yang paling banyak dibicarakan adalah minyak goreng 
yang memberikan kontribusi sebesar 0,31% terhadap inflasi tahun 2021. Sementara 
itu, tidak mengherankan jika komponen inflasi harga yang diatur pemerintah tumbuh 
sebesar 1,79% (y.o.y), melanjutkan tren kenaikannya sejak Juni 2021, seiring dengan 
meningkatnya mobilitas masyarakat. Kenaikan harga tersebut didorong oleh 
kenaikan harga tiket pesawat pada masa perayaan akhir tahun. 

Secara bulanan, laju inflasi Desember 2021 tercatat sebesar 0,57% (mtm). Jumlah 
tersebut meningkat dari 0,37% (mtm) pada bulan lalu dan tercatat lebih tinggi dari 
rata-rata inflasi Desember 2020 sebesar 0,51% (mtm). Meningkatnya tekanan inflasi 
pada akhir tahun didorong oleh komponen inflasi harga yang bergejolak dan inflasi 
harga yang diatur pemerintah, seiring dengan pelonggaran pembatasan mobilitas 
dan penguatan konsumsi pada musim liburan. Inflasi inti tercatat sebesar 0,16% 
(mtm), relatif stabil dibandingkan inflasi bulan lalu sebesar 0,17% (mtm). Komponen 
inflasi harga pangan tercatat sebesar 2,32% (mtm), lebih tinggi dibandingkan inflasi 
bulan lalu sebesar 1,19% (mtm), sejalan dengan pola musiman pada akhir tahun. 
Sementara itu, inflasi komponen harga yang diatur pemerintah tercatat sebesar 
0,45% (mtm), meningkat dari 0,37% (mtm) pada November 2021 seiring dengan 
kenaikan permintaan angkutan udara selama Natal dan Tahun Baru. 

Gambar 9: Tingkat Inflasi (%, y.o.y)  Gambar 10: Tingkat Inflasi (%, m.t.m) 
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Triwulan-I 2022 

“Secara keseluruhan, 
total realisasi investasi 
pada tahun 2021 
mencapai Rp901,02 
triliun, melebihi target 
yang ditetapkan dalam 
RPJMN, yaitu 104%.” 

Realisasi FDI yang Tinggi Menunjukkan Tanda Pemulihan yang Lebih Kuat 

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sebesar 
Rp241,6 triliun pada Q4 2021. Pada periode tersebut, realisasi penanaman modal 
asing lebih tinggi dibandingkan penanaman modal dalam negeri. Tercatat realisasi 
PMA sebesar Rp122,3 triliun atau setara 50,6% dari total investasi Indonesia, 
sedangkan realisasi PMDN Indonesia sebesar Rp119,3 triliun atau berkontribusi 
49,4% terhadap realisasi total investasi Indonesia. Selama periode tersebut, realisasi 
investasi tumbuh sebesar 12,6% secara tahunan (y.o.y) dan 11,5% secara kuartalan 
(qtq). Tingginya realisasi FDI ini disebabkan perekonomian dunia sudah mulai pulih. 
Realisasi PMA meningkat sebesar 18,5% secara triwulanan (qtq) dan 10,1% secara 
tahunan (y.o.y). Meski demikian, kinerja penanaman modal dalam negeri juga tak 
kalah bagus. Tercatat, peningkatan PMDN sebesar 5,1% (qtq). Secara tahunan, 
tumbuh 15,2% (y.o.y), lebih tinggi dari pertumbuhan FDI.  

Dilihat dari sektor usaha, ketiga sektor PMA mengalami peningkatan yang 
menunjukkan bahwa tanda-tanda pemulihan ekonomi semakin kuat. Namun, 
kontributor utama peningkatan realisasi PMA berasal dari sektor primer, dengan 
peningkatan hampir 42% dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi distribusi 
investasi sendiri, BKPM mencatat sebanyak Rp127,5 triliun atau 52,8% investasi 
Indonesia berada di luar Jawa. Sedangkan di Pulau Jawa sebesar Rp114,1 triliun atau 
47,2%. Hal ini menunjukkan bahwa investasi Indonesia semakin tersebar, tidak hanya 
berpusat di Pulau Jawa saja. Secara keseluruhan, total realisasi investasi pada tahun 
2021 mencapai Rp901,02 triliun, melebihi target yang ditetapkan dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitu 104%. 
 

Gambar 11: Investasi Asing dan Domestik  
(Nominal) 

 Gambar 12: Realisasi PMA berdasarkan 
Sektor (Nominal) 

 
Sumber: CEIC 

 

 
Sumber: CEIC 

 
Surplus Perdagangan Terjaga dan Neraca Berjalan Tertinggi Sepanjang Masa 

Dari sisi eksternal, ekspor terus meningkat hingga akhir tahun 2021 berkat lonjakan 
di hampir seluruh harga komoditas. Ekspor tahunan tumbuh 142% (y.o.y) dari tahun 
sebelumnya dengan peningkatan terbesar berasal dari komoditas ekspor utama 
yaitu batu bara dan minyak nabati. Kenaikan harga gas akibat mulai pulihnya 
permintaan global turut mendorong lonjakan ekspor sepanjang tahun 2021. Di sisi 
lain, impor meningkat tajam dengan pertumbuhan tahunan 139% (y.o.y) 
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“Surplus dalam transaksi 
berjalan diperkirakan 
akan bertahan hingga 
Triwulan I-2022, tetapi 
dengan surplus yang 
lebih rendah karena 
harga komoditas yang 
sebelumnya melonjak 
mulai kembali normal.” 

dibandingkan tahun sebelumnya yang didorong oleh kenaikan konsumsi domestik 
barang internasional, terutama barang modal dan bahan baku yang dimanfaatkan 
untuk aktivitas produksi. Peralatan mesin, peralatan listrik, dan besi dan baja 
merupakan kontributor utama impor. Meskipun nilainya meningkat, pertumbuhan 
impor lebih lambat dari ekspor; menghasilkan surplus neraca perdagangan tertinggi 
sebesar USD35 miliar pada tahun 2021. Surplus ini meningkat 63% (y.o.y) 
dibandingkan surplus perdagangan tahun 2020 yang hanya sebesar USD22 miliar.  

Surplus perdagangan yang dibarengi dengan pertumbuhan impor yang positif 
menunjukkan bahwa ekonomi membaik, meskipun kecepatannya cenderung 
bertahap. Perbaikan neraca perdagangan di masa pandemi Covid-19 berdampak 
positif pada transaksi berjalan yang mencapai surplus tertinggi sepanjang masa pada 
Triwulan-III 2021 sebesar USD4,5 miliar atau 1,49% dari PDB. Angka surplus ini 
tercatat sebagai nilai tertinggi dalam 12 tahun terakhir, dimana Indonesia 
sebelumnya selalu mengalami defisit transaksi berjalan. Surplus dalam transaksi 
berjalan diperkirakan akan bertahan hingga Triwulan-I 2022, tetapi dengan surplus 
yang lebih rendah karena harga komoditas yang sebelumnya melonjak mulai kembali 
normal. Pengaruh harga komoditas cukup signifikan terhadap neraca perdagangan 
karena 42% dari total ekspor nasional merupakan sumber daya mineral, lemak nabati 
dan hewani, serta mutiara, intan, dan logam mulia. Selain itu, pemulihan ekonomi 
yang masih berlangsung diperkirakan akan semakin mendorong impor sehingga 
neraca perdagangan dapat kembali defisit. 
 

Gambar 13: Neraca Perdagangan 
Bulanan (Nominal) (Dec’17-Dec’21) 

 Gambar 14: Nilai Tukar and Akumulasi 
Modal Masuk (Jan’19-Okt’22) 

 
Sumber: CEIC 

 

 
Sumber: CEIC 

 
Kinerja neraca perdagangan dan neraca berjalan yang kuat telah membantu 
Indonesia untuk mempertahankan arus modal dan Rupiah yang relatif stabil 
sepanjang tahun 2021. Rupiah merupakan salah satu mata uang dengan kinerja 
terbaik dengan tingkat depresiasi paling rendah di antara mata uang negara 
berkembang lainnya di ASEAN. Rupiah rata-rata tercatat Rp14.330 pada Januari 
2022 setelah sempat menyentuh Rp14.540 pada Juli 2021 akibat kepanikan 
gelombang kedua Covid-19. Nilai Rupiah juga relatif stabil pada akhir tahun 2021 di 
tengah percepatan tapering off yang dilakukan the Fed akibat masih derasnya aliran 
modal masuk. Hingga pertengahan Januari 2022, beberapa investor masih memilih 
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Triwulan-I 2022 

“Kinerja neraca 
perdagangan dan neraca 
berjalan yang kuat telah 
membantu Indonesia 
untuk mempertahankan 
arus modal dan Rupiah 
yang relatif stabil 
sepanjang tahun 2021.” 

aset berisiko di pasar negara berkembang meskipun menghadapi ekspektasi 
kenaikan Fed Fund Rate (FFR), gangguan pada rantai pasokan global, kenaikan 
inflasi, dan meningkatnya penyebaran kasus Omicron. Minat investor terhadap aset 
Indonesia tetap kuat mengingat BI mempertahankan tingkat suku bunga kebijakan 
stabil di tingkat 3,5% dan situasi ekonomi domestik secara keseluruhan tetap baik 
sepanjang tahun 2021. 
 
Gambar 15: Profil Ekspor Indonesia 

(Oktober-November 2021) 
 Gambar 16: Profil Impor Indonesia 

(Oktober-November 2021) 
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Pada tahun 2022, aliran modal di Indonesia diperkirakan akan tetap terjaga karena 
BI kemungkinan besar akan terus melakukan kebijakan moneter yang akomodatif di 
tengah tekanan inflasi global dan ekspektasi kenaikan suku bunga AS. Beberapa 
bank sentral di negara lain, termasuk Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Meksiko, 
menanggapi ancaman kenaikan inflasi dengan menaikkan suku bunga jangka 
pendek untuk memperketat kebijakan moneter. Meskipun inflasi di Indonesia masih 
berada di bawah target BI, kenaikan suku bunga di beberapa negara lain dapat 
memaksa Indonesia untuk mulai menaikkan suku bunga lebih cepat untuk menjaga 
spread suku bunga dengan AS. Lebih lanjut, Pemerintah Indonesia diharapkan dapat 
menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan memperkuat langkah-langkah 
antisipatif untuk mencegah gelombang ketiga Covid-19 lagi di awal tahun 2022 
sebagaimana penyebaran yang cepat varian Omicron. Bagaimanapun, mengingat 
tingkat vaksinasi yang meningkat pesat dan pembelajaran dari penanganan 
gelombang kedua pandemi, ekonomi diharapkan lebih siap untuk menghadapi 
Covid-19. Selain itu, rencana Kementerian Keuangan untuk memperluas penerbitan 
obligasi pemerintah tahun ini akan terus mendukung pemulihan ekonomi dan 
meningkatkan langkah-langkah kehati-hatian untuk mengantisipasi potensi gejolak 
tidak terduga pada tahun 2022. 


