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Episode Selanjutnya: Stagflasi 
Ringkasan 

• Pemulihan permintaan bersamaan dengan low-base effect dari tahun sebelumnya telah 
mendorong pertumbuhan positif sebesar 5,01% (y.o.y) pada Triwulan-I 2022. 

• Setelah tumbuh perlahan dari pandemi, kami memperkirakan PDB akan terus tumbuh 
sebesar 5,07% (y.o.y) di Triwulan-II 2022 dan 5,00% untuk FY2022. 

• Pelonggaran pembatasan mobilitas sosial bersamaan dengan realisasi vaksinasi yang lebih 
cepat mendukung pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang signifikan, dimana konsumsi 
rumah tangga merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi. 

• Laju inflasi tahunan sebesar 4,94% (y.o.y) pada Juli 2022 tercatat sebagai laju inflasi 
tertinggi sejak Oktober 2015. 

• Terlepas dari tekanan eksternal yang dapat mengarah pada kombinasi perlambatan 
ekonomi dan peningkatan tekanan inflasi, data sektor riil Indonesia menunjukkan bahwa 
aktivitas konsumen dan produsen masih bertahan kuat. 

• Windfall dari lonjakan harga komoditas telah mendorong kinerja ekspor sehingga dapat 
meredam volatilitas di pasar modal dan valuta asing. 

• Melonjaknya harga komoditas juga menjadi momentum positif bagi peneriman, dengan 
realisasi penerimaan negara hingga Semester-I 2022 sudah mencapai 58,1% dari APBN TA 
2022. 

• Rupiah melemah terhadap dolar AS sebesar 5,39% (ytd) menjadi Rp15.030 pada akhir Juli. 
• Arus keluar modal Indonesia mencapai USD5,12 miliar pada akhir Juli dibandingkan awal 

Maret, dengan aksi jual bersih aset obligasi secara besar-besaran sementara pasar saham 
terus mencatatkan pembelian bersih. 

• Pemerintah Indonesia masih memiliki ruang untuk memperluas stimulus fiskal guna 
menahan kenaikan inflasi sambil membangun momentum pemulihan ekonomi. 

 
Kemajuan yang menguntungkan pada aspek kesehatan masyarakat telah 
mendorong pertumbuhan PDB yang solid sebesar 5,01% (y.o.y) pada Triwulan-I 
2022. Sepanjang paruh pertama tahun 2022, Indonesia berada pada posisi yang 
menguntungkan untuk menghadapi guncangan ekonomi global terkini akibat 
kombinasi dari good policy dan good luck, pertama, peningkatan pesat kegiatan 
ekonomi domestik. Sektor ekonomi utama, seperti manufaktur, perdagangan grosir 
& eceran, konstruksi, dan TIK, yang berkontribusi sekitar 50% dari PDB, mencatat 
pertumbuhan yang meningkat pada Triwulan-I 2022. Selain itu, sektor-sektor yang 
mengandalkan aktivitas fisik, seperti transportasi & penyimpanan dan akomodasi & 
FnB menunjukkan peningkatan yang cukup besar karena pelonggaran kebijakan 
pembatasan sosial. Pemulihan ekonomi juga tercermin dari konsumsi rumah tangga 
yang tumbuh 4,34% (y.o.y) pada Triwulan-I 2022, lebih tinggi dibandingkan tiga 
bulan terakhir tahun 2021. Konsumsi rumah tangga kemungkinan besar akan tumbuh 
lebih besar pada Triwulan-II 2022 karena momentum Ramadhan dan Hari Raya Idul 
Fitri. Pada saat yang bersamaan dengan pemulihan permintaan, kredit terus 
meningkat. Selain itu, seluruh komponen pengeluaran lainnya yaitu investasi dan 
ekspor juga mencatat pertumbuhan positif pada periode yang sama. 
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Realisasi investasi pada Triwulan-II 2022 tercatat tertinggi dalam satu dekade 
terakhir, dengan penyumbang utama berasal dari sektor manufaktur. Ini 
menunjukkan bahwa kepercayaan investor masih sangat tinggi. Ekspor juga 
mencatat perbaikan signifikan dalam satu tahun terakhir, dengan surplus 
perdagangan pada Triwulan-II 2022 mencapai USD15,6 miliar. Melonjaknya harga 
komoditas membawa momentum bermanfaat bagi ekspor karena Indonesia 
merupakan net eksportir komoditas energi utama. Surplus perdagangan barang 
kemudian mendorong surplus transaksi berjalan. Selain itu, surplus perdagangan 
yang terus berlanjut juga telah meredam dampak pengetatan moneter terhadap arus 
keluar modal dan depresiasi karena ekspor yang lebih tinggi daripada impor 
mengindikasikan likuiditas valuta asing yang lebih besar di pasar. Lebih penting lagi, 
kepemilikan asing atas aset keuangan yang menurun telah memberi Indonesia ruang 
yang cukup untuk menyerap guncangan global dibandingkan dengan negara lain 
sejauh ini, terutama dalam hal inflasi dan volatilitas mata uang. Meski meningkat, 
inflasi tetap relatif moderat dibandingkan negara lain. Inflasi Indonesia tercatat 
sebesar 4,94% (y.o.y) pada Juli 2022, sedangkan inflasi inti tercatat sebesar 2,86% 
(y.o.y) pada periode yang sama. 
 

Tabel 1: Proyeksi Pertumbuhan PDB LPEM FEB UI 
Triwulan-II 2022 FY 2022 
5,04% - 5,09% 4,95% - 5,05% 

 
Selain faktor-faktor yang mendukung pemulihan ekonomi pada Semester-I 2022, 
tekanan yang berasal dari meningkatnya ketegangan geopolitik, pengetatan 
moneter global, dan kenaikan harga komoditas, masih tersisa. Tekanan inflasi masih 
berlanjut, terutama terkait dengan harga komoditas dan pangan global. Kenaikan 
harga komoditas dan ketegangan geopolitik telah memangkas prospek 
pertumbuhan ekonomi global. Berbagai negara di penjuru dunia menunjukkan 
perkembangan ekonomi dan inflasi yang menunjukkan indikasi semakin kuat bahwa 
risiko stagflasi semakin dekat. Namun, kami melihat bahwa kondisi suram ekonomi 
global tidak terlihat pada kondisi ekonomi domestik. Windfall yang berasal dari 
lonjakan harga komoditas memungkinkan Pemerintah Indonesia untuk memperluas 
stimulus fiskal untuk menunda kenaikan inflasi sementara tetap membangun 
momentum pemulihan. Dengan demikian, kegiatan konsumsi dan produksi akan 
tetap berjalan aman. Oleh karena itu, kami memperkirakan PDB akan terus tumbuh 
sekitar 5,07% (yoy) di Triwulan-II 2022 (perkiraan berkisar dari 5,04% hingga 5,09%) 
dan pertumbuhan 5,00% untuk FY2022. 
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Ancaman Kombinasi Inflasi dan Resesi 

Babak Baru Ketidakpastian dalam Masa Pemulihan 
Setelah dua tahun lamanya rantai pasok terganggu, awan gelap masih terlihat menyelubungi 
sektor manufaktur global. Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur Global turun dari 52,3 
pada bulan Mei menjadi 52,2 pada Juni 2022, mencatatkan level terendah sejak Agustus 2020 
lalu. Kinerja yang lemah dari sektor ini sebagian besar dipengaruhi oleh penurunan output 
manufaktur China, karena gelombang baru Covid-19 dalam beberapa bulan terakhir yang 
mempengaruhi produksi di negara industri terbesar di dunia itu. Selain itu, penurunan lebih 
lanjut output di China terjadi akibat penutupan pabrik selama pembatasan sosial diberlakukan. 
Ketika aktivitas pabrik China akhirnya mulai pulih pada bulan Juni, perlambatan justru terjadi di 
beberapa negara lain, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Sementara di belahan dunia 
lain, ketika kondisi kembali 'normal' setelah pandemi Covid-19 mulai surut, perusahaan-
perusahaan mengalami kesulitan mencari karyawan baru. Ketika ekonomi kembali dibuka, 
semakin banyak laporan dari pengusaha yang tidak dapat menemukan tenaga kerja yang mereka 
butuhkan. Alasannya bervariasi mulai dari pekerja yang takut untuk kembali bekerja, pindah dari 
daerah tersebut, atau akibat diberi insentif untuk tidak bekerja karena adanya asuransi 
pengangguran. Selain itu, terjadi pula beberapa masalah dalam hal pengiriman hasil produksi 
yang juga memengaruhi biaya pengiriman dan keterlambatan pengiriman. Insiden 
keterlambatan ini terjadi di banyak area, yang mengarah pada perpanjangan rantai pasok global 
yang belum pernah terjadi sebelumnya, akibat pemasok yang belum memproduksi dan 
mengirimkan barang. 

Gambar A: Harga Minyak & Gas  
(USD/Barrel & USD/MMBTU) 

 Gambar B: Harga Komoditas Gandum, 
Jagung, dan Kedelai (USD/Bushel) 

 
Sumber: Investing.com 

 

 
Sumber: Investing.com 

 
Selain kekacauan rantai pasok, harga komoditas energi dan pangan juga meningkat, terutama 
sejak invasi Rusia ke Ukraina. Terjadi kenaikan harga gas bumi dari USD5,42 pada Juni 2022 
menjadi USD8,29 pada Juli 2022. Meskipun masih lebih tinggi dibandingkan dengan harga 
penutupan pada 23 Februari, sehari sebelum Rusia menginvasi Ukraina, harga minyak mentah 
WTI di Juli 2022 tercatat sebesar USD98,62, lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 
USD106,22. Hal yang sama terjadi pada harga komoditas pangan, seperti jagung, gandum, dan 
kedelai. Ketiga komoditas tersebut mencatatkan sedikit penurunan harga, meskipun masih relatif 
tinggi dan jauh di atas level sebelum pandemi. 
 
Dengan adanya gangguan rantai pasok yang masih menghantui pasar global yang diperburuk 
oleh invasi Rusia ke Ukraina, yang juga menyebabkan harga energi dan komoditas pertanian 
dunia melonjak, banyak yang percaya bahwa risiko stagflasi, kombinasi stagnasi ekonomi dan 
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kenaikan harga, saat ini masih ada. Pada Juni 2022, Bank Dunia memangkas perkiraan 
pertumbuhan global menjadi hanya 2,9% pada 2022 dari 5,7% pada 2021, jauh lebih rendah 
dari 4,1% yang diantisipasi pada Januari 2022. Baru-baru ini, IMF juga memangkas perkiraan 
pertumbuhan global menjadi 3,2% pada 2022, 0,4 poin lebih rendah dari perkiraan sebelumnya 
pada April 2022. Tertahannya permintaan, serta penarikan stimulus fiskal dan moneter dari 
pandemi Covid-19, juga diperkirakan akan berkontribusi pada pertumbuhan global yang lebih 
lambat. Selain pertumbuhan ekonomi yang lesu, dunia juga menghadapi kenaikan inflasi di 
tengah tingginya harga komoditas global sebagai dampak negatif dari invasi Ukraina. Misalnya, 
inflasi AS melonjak 9,1% (yoy) pada Juni 2022, tertinggi baru empat dekade, melampaui semua 
perkiraan. IHK bulan Juni di Inggris juga naik sebesar 9,4% (yoy), sedikit di atas perkiraan 
konsensus, karena harga energi dan makanan terus meningkat. Jepang juga melihat inflasi lebih 
tinggi dari target BOJ untuk bulan ketiga berturut-turut pada Juni 2022 sebesar 2,2% (y.o.y). 
Angka ini tidak termasuk biaya makanan yang bergejolak tetapi termasuk biaya energi. 

Gangguan rantai pasokan yang masih menghantui pasar global ditambah dengan invasi Rusia 
ke Ukraina yang menyebabkan harga energi dan komoditas pertanian dunia melonjak 
menyebabkan banyak pihak yang khawatir terhadap risiko stagflasi, yaitu kombinasi stagnasi 
ekonomi dan kenaikan harga. Pada Juni 2022, Bank Dunia menurunkan perkiraan pertumbuhan 
global 2022 menjadi hanya 2,9% dari 5,7% pada 2021, jauh lebih rendah dari estimasi 4,1% pada 
Januari 2022. Baru-baru ini, IMF juga memangkas perkiraan pertumbuhan global menjadi 3,2% 
pada 2022, 0,4bps lebih rendah dari perkiraan sebelumnya pada April 2022. Menurunnya 
permintaan terpendam atau pent-up demand serta turunnya stimulus fiskal dan moneter terkait 
pandemi Covid-19 juga diperkirakan akan berkontribusi pada pertumbuhan global yang lebih 
lambat. Selain pertumbuhan ekonomi yang lesu, dunia juga menghadapi kenaikan inflasi di 
tengah tingginya harga komoditas global sebagai dampak negatif dari invasi Ukraina. Misalnya, 
inflasi AS melonjak 9,1% (yoy) pada Juni 2022, level tertinggi selama empat dekade, melampaui 
semua estimasi. IHK bulan Juni di Inggris juga naik sebesar 9,4% (yoy), sedikit di atas perkiraan 
konsensus, karena harga energi dan makanan terus meningkat. Jepang juga mengalami inflasi 
lebih tinggi dari target BOJ selama tiga bulan berturut-turut pada Juni 2022 sebesar 2,2% (y.o.y). 
Angka ini tidak termasuk biaya makanan, tetapi termasuk biaya energi. 

Gambar C: Inflasi (y.o.y) dan Pertumbuhan PDB (y.o.y) di Negara Terpilih, 2021 - 2022 
Amerika Serikat 
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Korea Selatan 

 

Jepang 

 
Catatan: Pertumbuhan PDB dihitung menggunakan interpolasi linier 

Sumber: CEIC 
 

Amerika Serikat dan Eurozone adalah contoh dua wilayah dengan risiko stagflasi yang 
meningkat. Kendala rantai pasokan yang berkepanjangan dan efek yang tidak menguntungkan 
dari perang di Ukraina terus mendorong harga energi dan pangan naik. Inflasi harga konsumen 
mencapai 9,1% pada Juni 2022, tertinggi 40 tahun dan di atas pandangan konsensus. Jika dirinci 
komponennya, kenaikan harga disebabkan oleh harga energi yang lebih tinggi (42% y.o.y) dan 
harga pangan (10% y.o.y). Selain itu, pasar kerja di AS menunjukkan softening, ditunjukkan oleh 
meningkatnya klaim pengangguran karena lebih banyak perusahaan mengumumkan pemutusan 
hubungan kerja dengan meningkatnya kekhawatiran resesi. Jumlah klaim pengangguran naik 
7.000 menjadi 251.000 pada pekan yang berakhir 16 Juli, level tertinggi selama delapan bulan. 
Kenaikan harga dan langkah hawkish dari The Fed untuk meredam inflasi diperkirakan akan 
menekan aktivitas ekonomi di AS. Eurozone juga menceritakan kisah serupa. Karena 
ketergantungannya yang besar pada impor energi Rusia, ekspor yang tinggi ke Rusia, dan 
meningkatnya ketidakpastian yang disebabkan oleh kemungkinan perang yang berkembang 
menjadi konflik Eropa yang lebih luas, Eurozone sangat terkena dampak negatif dari konflik di 
Ukraina. Menurut International Energy Agency, Rusia menyediakan sekitar 40% dari minyak dan 
gas yang digunakan di Eropa pada tahun 2021. Jika pasokan energi Rusia diputus secara tiba-
tiba, EU akan memiliki energi yang lebih terbatas yang akan mendorong harga energi dan 
membahayakan ekonomi. 

Menanggapi inflasi yang tengah mengalami lonjakan, banyak bank sentral tidak memiliki pilihan 
lain selain bersikap agresif meskipun ada biaya yang harus dibayar untuk pertumbuhan ekonomi 
dan pasar tenaga kerja. The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 75bps ke kisaran 2,25%-
2,5% pada Juli 2022, kenaikan terbesar sejak 1994. Pada pertemuannya di tanggal 15 Juni 2022, 
Bank of England juga menaikkan Bank Rate sebesar 25bps menjadi 1,25%, yang merupakan 
kenaikan suku bunga kelima kalinya secara berturut-turut untuk mengendalikan inflasi. Serupa 
dengan dua bank sentral sebelumnya, European Central Bank (ECB) juga memutuskan untuk 
menaikkan suku bunga sebesar 0,5% yang merupakan kenaikan suku bunga pertama dalam 11 
tahun terakhir. Suku bunga pinjaman juga naik dari 0% menjadi 0,5% pada 27 Juli 2022. 

Perkembangan saat ini mirip dengan awal tahun 1970-an. Saat itu, periode stagflasi dimulai 
setelah resesi global pada tahun 1975, seperti bagaimana ekonomi global saat ini pulih dari 
resesi yang disebabkan oleh pandemi. Rata-rata laju inflasi global tahunan dari tahun 1973 
hingga 1983 adalah 11,3%, tiga kali lipat lebih tinggi dari rata-rata laju tahunan 3,6% antara 
tahun 1962 dan 1972. Selain itu, guncangan pasokan global menyerupai krisis minyak pada 
tahun 1973 dan 1979-1980, meskipun besaran perubahan harga berbeda. Baik dulu maupun 
sekarang, kebijakan moneter secara umum sangat akomodatif pada tahun-tahun menjelang 
krisis tersebut. Kondisi saat ini juga berbeda dari tahun 1970-an dalam beberapa hal. Guncangan 
harga minyak menyebabkan inflasi pada tahun 1970-an disebabkan oleh embargo yang 
dilakukan oleh OPEC, sementara hari ini, baik harga energi dan pangan meningkat karena 
kombinasi gangguan rantai pasokan dan perang Rusia-Ukraina. Harga minyak naik hampir 300% 
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pada akhir embargo minyak pada Maret 1974, dibandingkan dengan kenaikan harga minyak 
32,2% (y.o.y) pada 22 Juli 2022. Lebih penting lagi, berbeda dengan tahun 1970-an, bank sentral 
di negara maju dan banyak negara berkembang sekarang memiliki mandat eksplisit untuk 
stabilitas harga, dan mereka telah mencatatkan rekam jejak yang kredibel dalam mencapai target 
inflasi mereka selama tiga dekade terakhir. 

Gambar D: Perbandingan Tingkat Suku Bunga Berdasarkan Negara (%) 

  
Sumber: Trading Economics 

 
Apakah Indonesia menuju Stagflasi? 
Memperburuk dampak yang sudah ditimbulkan oleh pandemi Covid-19, eskalasi tensi geopolitik 
dalam bentuk invasi militer Rusia ke Ukraina makin memperlambat pertumbuhan ekonomi 
global. Serupa, peningkatan harga komoditas energi global yang sudah berlangsung sejak paruh 
kedua 2021 semakin melonjak dan tren kenaikan ini juga merambat ke komoditas pangan 
sebagai imbas dari perang. Kombinasi dari perlambatan aktivitas ekonomi dan lonjakan inflasi 
merupakan kombinasi berbahaya dalam bentuk stagflasi. Berbagai negara di penjuru dunia 
menunjukkan perkembangan ekonomi dan inflasi yang menunjukkan indikasi semakin kuat 
bahwa risiko stagflasi semakin dekat. Dalam rangka meredam dampak terhadap daya beli 
masyarakat, semakin banyak bank sentral yang menerapkan pengetatan moneter belakangan 
ini. Namun, masih belum terlalu jelas apakah langkah pengetatan ini akan menghasilkan dampak 
yang diinginkan, yaitu meredam laju inflasi, atau justru menimbulkan dampak yang berlebihan 
dengan memicu terjadinya resesi. 

Kesuraman kondisi ekonomi global saat ini beruntungnya tidak terlalu terefleksikan dalam 
perekonomian domestik. Walaupun tekanan inflasi terus memuncak, indikator perekonomian 
terkini pada sektor riil mengindikasikan bahwa aktivitas konsumsi dan produksi masih cukup kuat. 
Sebagai net eksportir berbagai komoditas energi utama, relatif terkambatya pemulihan ekonomi 
berpotensi menguntungkan Indonesia di tengah situasi sulit saat ini. Windfall dari peningkatan 
harga komoditas dan relatif absennya mismatch antara permintaan dan penawaran 
memungkinkan pemerintah Indonesia untuk memperluas stimulus fiskal dalam rangka menunda 
peningkatan inflasi di dalam negeri. Oleh sebab itu, tekanan inflasi yang relatif terjaga 
dibandingkan negara lain dan tumbuhnya aktivitas ekonomi mendorong kecilnya probabilitas 
terjadinya stagflasi di Indonesia, setidaknya dalam waktu dekat.  Namun, kondisi ini sebaiknya 
tidak disalahartikan sebagai pertanda bahwa kondisi ekonomi sedang terkendali. Kurangnya 
fokus dalam pengendalian risiko memiliki potensi dampak yang cukup besar dalam menghadapi 
ketidakpastian saat ini. Kedepannya, koordinasi dan kolaborasi perlu terus dijaga oleh 
Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi yang apabila tidak 
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dilakukan secara baik, akan berdampak parah terhadap daya beli masyarakat dan menimbulkan 
risiko resesi. Lebih lanjut, mengendalikan stabilitas nilai tukar Rupiah juga tidak kalah penting 
dengan mengendalikan tingkat harga domestik. 

Inflasi Meningkat Namun Masih Terkendali 
Gangguan pasokan akibat perang dan meningkatnya sanksi yang dikenakan pada Rusia telah 
meningkatkan harga pangan dan energi global. Akibatnya, tekanan inflasi meningkat di banyak 
negara. Indonesia tidak terkecuali; kita masih menuju puncak inflasi. Di tengah daya beli yang 
belum pulih, masyarakat harus membayar lebih mahal untuk BBM, gas, dan bahkan makanan. 
Untungnya, sebagian harga energi telah disubsidi oleh pemerintah. Sementara itu, mahalnya 
harga bahan makanan terefleksikan dalam “lunchflation”, istilah yang saat ini populer di seluruh 
dunia, yang didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana harga seporsi makan siang meningkat 
sehingga menurunkan daya beli masyarakat. Di Indonesia, kenaikan harga bahan makanan 
pokok seperti minyak goreng, cabai, dan bawang merah, telah menekan restoran dan pedagang 
kaki lima untuk menaikkan harga menu makanan. 

Setelah berada di bawah kisaran target BI dari Juni 2020 hingga Desember 2021, laju inflasi 
umum Indonesia naik selama enam bulan berturut-turut menjadi 4,94% (y.o.y) pada Juli, 
meningkat dari 4,35% (y.o.y) pada Juni 2022. Ini merupakan level tertinggi sejak Oktober 2015 
dan berada jauh di atas batas atas kisaran target BI 2%-4%. Laju inflasi tahunan yang lebih tinggi 
terus dipicu oleh kenaikan harga pangan dan energi yang berasal dari gangguan rantai pasokan, 
sebagian disebabkan oleh invasi Rusia ke Ukraina. Di antara semua kelompok pengeluaran, 
faktor yang paling berkontribusi terhadap kenaikan inflasi adalah harga makanan, minuman, dan  
tembakau, serta harga transportasi. Pertumbuhan tahunan untuk harga makanan, minuman, dan 
tembakau, yang berkontribusi sekitar 25% dari keranjang inflasi, meningkat menjadi 9,35% di 
bulan Juli dari 8,26% di bulan sebelumnya. Selain itu, dengan bobot 12,4% pada keranjang 
inflasi, pertumbuhan harga kelompok transportasi mencatatkan peningkatan sebesar 6,65%, 
lebih tinggi dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 5,45%. Demikian pula, faktor-faktor 
penentu inflasi di atas juga tercermin dari tumbuhnya komponen inflasi karena pendorong utama 
inflasi umum bulan Juli adalah inflasi barang yang bergejolak dan tingkat harga barang yang 
diatur pemerintah. Setelah melonjak dari 6,05% di bulan Mei menjadi 10,07% di bulan Juni, 
harga barang yang bergejolak terus meroket hingga mencapai 11,47% di bulan Juli. Di sisi lain, 
harga yang diatur pemerintah naik dengan kecepatan yang relatif moderat sebesar 6,51% pada 
Juli dari 5,33% pada bulan sebelumnya disebabkan oleh eskalasi subsidi pemerintah untuk 
energi yang tengah berlangsung. Sebaliknya, inflasi inti yang mencerminkan daya beli 
masyarakat masih terkendali dengan hanya sedikit peningkatan sebesar 2,86% (y.o.y) pada Juli 
dibandingkan 2,63% (y.o.y) pada Juni 2022. 

Menariknya, baik produsen maupun konsumen juga terkena imbas dari kenaikan harga barang-
barang impor. Seperti yang terlihat pada Gambar E, indeks harga perdagangan internasional 
Indonesia secara bertahap meningkat sejak pertengahan tahun 2020, sejalan dengan tren 
kenaikan harga energi, khususnya minyak mentah. Ada dua faktor utama yang mendorong 
lonjakan harga impor, yakni goncangan harga pangan dan energi global serta meningkatnya 
tekanan eksternal yang berujung pada depresiasi Rupiah. Karena sebagian besar impor 
Indonesia merupakan bahan baku dan barang modal, yang menyumbang lebih dari 90% dari 
total impor, akibatnya, harga impor yang lebih tinggi akan berdampak besar terhadap tingkat 
harga di level produsen karena ketergantungan produsen yang tinggi pada impor sebagai bahan 
baku produksi. 
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Gambar E: Indeks Harga Perdagangan 
Internasional Indonesia: Impor 

 Gambar F:  Profil Impor Indonesia 
Berdasarkan Klasifikasi Barang,  

Januari-Juni 2022 

 
Sumber: CEIC 

 

 
Sumber: Statistics Indonesia 

 
Secara keseluruhan, tingkat inflasi domestik yang tinggi namun terkendali saat ini masih 
didorong terutama oleh kombinasi gangguan rantai pasokan yang berkepanjangan serta 
meroketnya harga energi dan pangan, yang umumnya dikenal sebagai “inflasi dorongan biaya” 
atau inflasi dari sisi penawaran. Tren inflasi Indeks Harga Produsen (IHP atau PPI) yang tercatat 
sebesar 11,77% (y.o.y) pada data terakhir yang tercatat di Triwulan II-2022 merupakan indikasi 
yang cukup signifikan dari adanya tekanan inflasi dari sisi penawaran. Sejak awal tahun 2021, 
inflasi PPI telah melampaui inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK atau CPI), dan tren tersebut 
diperkirakan akan terus berlanjut, memperlebar kesenjangan antara inflasi PPI dan CPI (Gambar 
G). Hal ini menunjukkan bahwa produsen saat ini tengah menghadapi kenaikan harga input 
produksi, sebagian melalui kenaikan harga bahan impor. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi 
yang lebih kuat dari perkiraan pada Triwulan-I 2022, perkembangan ini meningkatkan prospek 
bahwa harga produsen yang lebih tinggi akan berdampak langsung pada harga di level 
konsumen di masa mendatang. Pada akhirnya, gap antara inflasi PPI dan CPI akan menyempit 
karena konsumen diperkirakan akan menanggung biaya pass-through yang signifikan. 
 

Gambar G: Indikator Inflasi (%, YoY) 

  
Sumber: CEIC 

 
Meskipun inflasi domestik tetap terkendali hingga Semester-I 2022, tekanan dari pengetatan 
moneter global akibat inflasi yang meningkat tetap bertahan. Beberapa bank sentral telah 
memangkas neraca mereka dan meningkatkan suku bunga acuan, mengancam guncangan lain 
bagi ekonomi dan pasar keuangan. Normalisasi kebijakan moneter global memiliki dampak 
sangat signifikan terhadap negara berkembang setidaknya sejak the Fed menaikkan suku bunga 
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pada pertengahan Maret, karena perbedaan imbal hasil antara obligasi AS dan pasar 
berkembang menjadi semakin sempit. Dengan demikian, investor lebih memilih untuk 
mengalihkan modal mereka dari investasi berisiko ke aset AS dengan hasil lebih tinggi dan relatif 
lebih aman. Indonesia mencatat arus keluar modal sekitar USD5,12 miliar pada akhir Juli 
dibandingkan awal Maret, dengan aksi jual bersih aset obligasi secara besar-besaran sementara 
pasar saham terus mencatat pembelian bersih. Pelarian modal dari pasar obligasi sepenuhnya 
terefleksikan dalam imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10-tahun dan 1-tahun yang lebih tinggi 
masing-masing sebesar 7,50% dan 4,77%, pada akhir Juli, naik dari 6,65% dan 3,14% pada awal 
Maret. Namun, hal itu dapat dikatakan relatif terkendali dengan penurunan spread imbal hasil 
obligasi pemerintah 10-Y dari tahun ke tahun yang lebih kecil dari pasar negara berkembang 
lainnya (Gambar H). Jumlah arus keluar modal juga lebih rendah dari periode pengetatan 
moneter Fed pada tahun 2018, berkat surplus neraca perdagangan yang persisten saat ini dan 
berkurangnya ketergantungan pada portofolio asing (Gambar I). 
 
Gambar H: Spread Obligasi Pemerintah US 

dan Emerging Markets Tenor 10-Tahun  
 Gambar I: Kepemilikan Surat Berharga: 

Asing vs Lokal 

 
Sumber: CEIC 

 

 
Sumber: CEIC 

Aliran modal keluar yang relatif terkendali menjadikan Rupiah sebagai mata uang dengan kinerja 
terbaik di antara negara berkembang Asia Tenggara lainnya. Depresiasi Rupiah hanya tercatat 
sebesar 5,39% (ytd) pada akhir Juli. Angka tersebut bahkan lebih baik dari depresiasi 12% (ytd) 
saat kenaikan suku bunga the Fed tahun 2018. Dengan demikian, peristiwa yang 
menguntungkan telah memberikan ruang bagi BI untuk tetap berada behind the curve dan 
mempertahankan suku bunga acuannya untuk mendukung pemulihan ekonomi. Namun, 
menghilangkan lonjakan inflasi dengan suku bunga yang tinggi tidak mudah. Jika kenaikan suku 
bunga global terus bertahan dalam jangka panjang untuk melawan tingkat harga yang tinggi, 
maka akan meninggalkan ruang yang kecil bagi BI untuk tetap dovish dan kemungkinan besar 
akan memaksa BI untuk menaikkan suku bunga acuan secara bertahap. Apabila pengetatan 
agresif the Fed telah mendorong perbedaan suku bunga antara Indonesia-AS semakin kecil, BI 
mungkin harus menaikkan suku bunga kebijakannya untuk menahan arus keluar modal. 

Meskipun menyebabkan lonjakan inflasi, kenaikan harga komoditas merupakan berkah 
tersembunyi bagi penerimaan negara. Realisasi penerimaan negara pada Semester-I 2022 
mencapai Rp1,317 triliun atau sekitar 58,1% dari APBN TA 2022. Ekspansi yang luar biasa besar 
dalam penerimaan negara berjalan sesuai estimasi Pemerintah Indonesia karena mereka telah 
meningkatkan asumsi penerimaan dari Rp1.846 triliun menjadi Rp2.266 triliun dalam Revisi 
APBN TA 2022. Selain harga komoditas yang lebih tinggi, peningkatan signifikan penerimaan 
negara juga disebabkan oleh kuatnya akselerasi kegiatan ekonomi, efek low-base pada tahun 
2021 akibat masifnya insentif pelaku usaha, dan dampak UU HPP dengan PPN yang lebih tinggi. 

Sementara harga komoditas yang tinggi dapat menghasilkan windfall bagi penerimaan negara, 
hal ini tampaknya juga memberikan beban tambahan pada sisi pengeluaran pemerintah melalui 
peningkatan pengeluaran untuk subsidi energi. Dalam APBN TA 2022 sebelum revisi, belanja 
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subsidi energi ditetapkan sebesar Rp134 triliun. Jumlah tersebut terbagi untuk subsidi BBM dan 
listrik masing-masing sebesar Rp77,5 triliun dan Rp56,5 triliun. Selain itu, Pemerintah Indonesia 
juga mengalokasikan subsidi implisit sebesar Rp18,5 triliun yang akan dibayarkan kepada 
Pertamina sebagai kompensasi penjualan BBM di bawah harga pasar. Jumlah subsidi dan 
kompensasi energi secara keseluruhan meningkat dalam Revisi APBN TA 2022 menjadi sekitar 
Rp502,4 triliun seiring dengan kenaikan harga ICP. Sementara semua pos subsidi dan 
kompensasi energi mencatat kenaikan besar-besaran, kompensasi harga bahan bakar mendapat 
porsi terbesar yaitu 50,3% atau setara dengan Rp252,5 triliun. Sayangnya, subsidi energi 
terutama hanya menguntungkan rumah tangga kelas menengah ke atas. Dalam wawancaranya, 
Pertamina, distributor utama BBM dan gas, mengaku sekitar 80% dari total BBM bersubsidi dan 
solar dikonsumsi oleh 60% masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Sebagai 
perbandingan, kelompok berpenghasilan 40% terbawah hanya menikmati 20% sisanya. Maka 
dari itu, dengan total subsidi dan kompensasi bahan bakar dan gas yang mencapai Rp401,8 
triliun, sekitar Rp321,44 triliun akan meleset dari target. Namun, kasus tersebut dapat 
memberikan hasil yang berbeda jika Pemerintah Indonesia, bersama dengan Pertamina, 
menyesuaikan sistem subsidi yang ada dan menetapkan mekanisme pencairan yang tegas 
sehingga hanya kelompok yang menjadi sasaran yang menikmati manfaatnya. 

Meski demikian, keuntungan dari windfall harga komoditas yang disertai dengan faktor lain, 
seperti peningkatan aktivitas ekonomi setelah pandemi, akan menutupi kenaikan belanja subsidi 
energi dengan baik. Hal ini tercermin dari target defisit baru yang semakin rendah dengan yaitu 
4,50% dari PDB dibandingan asumsi defisit sebelumnya sebesar 4,85% dari PDB. Hingga 
Semester I-2022, neraca primer bahkan masih dalam wilayah surplus sebesar 0,39% dari PDB. 
Dengan demikian, Pemerintah Indonesia mungkin memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk 
menjaga kondisi ekonomi dari guncangan yang fluktuatif dan mengambil peran sebagai shock 
absorber. 

Tanda Resesi yang Masih Jauh dari Pandangan 
Kondisi ekonomi domestik sudah mulai beradaptasi, meski pandemi masih berlangsung yang 
utamanya disebabkan oleh merebaknya varian baru dari virus Covid-19. Hal ini utamanya 
tercermin dari tren kenaikan leading indicator CEIC, yang pada dasarnya merupakan indeks 
komposit yang menunjukkan apakah kondisi ekonomi saat ini sedang melambat atau 
berkembang. Terdiri dari beberapa variabel yang mewakili kondisi pasar, keuangan, tenaga 
kerja, perdagangan, hingga industri, pada Triwulan-I 2022 indikator tersebut tumbuh positif dan 
mencatat rekor tertingginya sejak awal tahun 2000 yaitu di 121,8 pada Maret 2022. Kondisi ini 
cukup baik meskipun terdapat kenaikan angka kasus yang disebabkan oleh varian Omicron pada 
waktu yang sama. Fenomena ini dilatarbelakangi oleh kondisi yang menguntungkan dari pola 
kenaikan harga komoditas, seperti CPO dan batubara, serta pemulihan kondisi domestik yang 
cukup baik berkat dukungan dari percepatan tingkat vaksinasi. 

Gambar J: Leading Indicator CEIC 2019-2022M6 

 
Source: CEIC 
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Dilihat dari sisi permintaan, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang menggambarkan 
kepercayaan masyarakat terhadap pendapatan dan pengeluaran di masa depan, menunjukkan 
tren positif setelah turun tajam di awal tahun 2020, meskipun tetap berfluktuasi. Peristiwa ini 
sejalan dengan naik turunnya kondisi ekonomi domestik dan global. Pada Triwulan-I tahun 2022, 
IKK mencatat tren penurunan yang disebabkan oleh merebaknya varian Omicron. Setelah kasus 
aktif secara perlahan menunjukkan pola penurunan, indikator IKK kembali menunjukkan tren 
meningkat dan tercatat sebesar 128,2 pada Juni 2022, atau jauh lebih tinggi dibandingkan 
kondisi pada periode yang sama tahun lalu yakni pada angka 107,4. Dilihat dari variabel lain, 
indeks penjualan eceran juga perlahan-lahan kembali ke level pra-pandemi karena adanya 
keyakinan yang tinggi dari para pedagang eceran terkait dengan pemulihan ekonomi yang lebih 
kuat. Setelah pola pertumbuhan yang menurun selama Triwulan-I 2020, pada Juni 2022, indeks 
penjualan eceran mencatatkan angka pertumbuhan yang meroket sebesar 15,4% (y.o.y) atau 
meningkat menjadi 229,1 pada nilai indeks penjualan riil. Angka ini cukup tinggi dibandingkan 
dengan pertumbuhan 2,9% (y.o.y) pada bulan sebelumnya. Hal tersebut terutama didukung oleh 
penjualan beberapa kelompok komoditas penting seperti makanan, minuman, dan tembakau, 
serta pakaian. Selain itu, kebijakan pelonggaran pembatasan aktivitas sosial juga memberikan 
kontribusi besar terhadap tren yang meningkat bagi penjualan retail untuk kelompok kegiatan 
budaya dan rekreasi, meskipun terdapat sedikit koreksi pada Juni 2022 yang disebabkan oleh 
normalisasi setelah perayaan Idul Fitri. 

Gambar K: Indeks Keyakinan Konsumen 
(IKK) 2019-2022M6 

 Figure L: Indeks Penjualan Retail (Riil)  
2019-2022M6 

 
Source: CEIC 

 

 
Source: CEIC 

 
Sinyal penguatan aktivitas ekonomi domestik juga terlihat dari sisi produksi. Purchasing 
Managers’ Index (PMI) manufaktur, indikator umum dalam mengukur aktivitas produksi sektor 
manufaktur, secara konsisten tercatat di atas 50 sejak September lalu. Ini menunjukkan bahwa 
aktivitas produksi dari sektor manufaktur selalu dalam kondisi ekspansif sejak September 2021 
hingga setidaknya Juni 2022 (Gambar M). Rerata terkini PMI manufaktur mencapai 52,6, 
mengindikasikan pemulihan yang solid dibandingkan era Covid-19 yang hanya memiliki rerata 
sebesar 46,6. Kondisi terkini juga mengindikasikan tingkat pemulihan ekonomi yang cukup kuat 
seiring tingkat ekspansi yang lebih tinggi dibandingkan rerata pra-Covid-19 dengan angka PMI 
manufaktur secara rata-rata tercatat hanya 49,3 pada periode 2019 hingga awal 2020. 
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Figure M: PMI Manufaktur 

 
Source: CEIC 

 
Ekspansi yang berkelanjutan dari sektor manufaktur juga terefleksikan dari tingkat kapasitas 
utilisasi produksinya (Gambar N). Hanya mengutilisasi kapasitas produksi secara rata-rata sebesar 
68,2% selama periode Covid-19 dan bahkan sempat menyentuh level terendah 61,8% di 
pertengahan 2020, rerata terkini utilisasi kapasitas produksi sektor manufaktur mencapai 71,6%. 
Walaupun tingkat utilisasi saat ini belum mencapai level normal prapandemi, tren kenaikan dari 
utilisasi kapasitas produksi di sektor manufaktur menyuguhkan secercah optimisme terhadap 
aktivitas ekonomi domestik dari perspektif produsen setidaknya di jangka pendek. Sejak 
September tahun lalu, tingkat utilisasi terus meningkat untuk memenuhi permintaan konsumen. 
 

Figure N: Utilisasi Kapasitas Produksi Sektor Manufaktur (%) 

 
Source: CEIC 

 
Perkembangan aktivitas konsumsi dan produksi yang cukup kuat menjadi sinyal yang baik 
terhadap kondisi sektor riil domestik saat ini. Hal ini juga berdampak terhadap sektor perbankan. 
Sebagai perantara keuangan dalam perekonomian, sektor perbankan memberikan tambahan 
sinyal positif dari apa yang terjadi di sektor riil. Sebagai bagian dari Survei Perbankan BI, 
permintaan terhadap pembiayaan dan kredit baru (Gambar O) menunjukkan performa yang 
cukup impresf. Tercatat tumbuh 96,87% di Triwulan-II 2022, permintaan terhadap kredit baru 
mencapai tingkat pertumbuhan kuartalan tertinggi lebih dari 20 tahun belakangan. Dengan 
tingkat rerata terkini sebesar 82,9%, pertumbuhan terkini dari permintaan terhadap kredit baru 
telah mencapai hampir dua kali lipat dibanding rerata pertumbuhan selama era Covid-19 yang 
hanya sebesar 41,9%. Walaupun sebagian pihak menduga tren pertumbuhan ini akan melambat 
dalam waktu dekat, tingginya tingkat pertumbuhan saat ini mengindikasikan optimisme dari 
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“… Indonesia telah 
mencapai kondisi 
normal pre-pandemi 
seiring angka PDB 
yang tercatat mencapai 
level baseline yang 
tumbuh di kisaran 5% 
selama dua triwulan 
secara berurutan.” 

 
Good Policy dan Good Luck 

Krisis akibat pandemi Covid-19 berkutat pada dua aspek utama yaitu kesehatan dan 
ekonomi. Memasuki tahun 2022, indikator kesehatan dan ekonomi telah 
menunjukkan prospek pemulihan yang menjanjikan selama triwulan pertama di 
tahun ini. Dari sisi kesehatan, kasus harian Covid-19 telah menurun dari puncaknya 
yang mencapai kisaran 64 ribu ke kurang dari 3 ribu kasus per hari di akhir Maret lalu. 
Angka ini bahkan turun hingga mencapai hanya sekitar 200 kasus baru per hari di 
akhir Mei. Kemajuan yang signifikan pada aspek kesehatan masyarakat mendorong 
pertumbuhan PDB yang solid mencapai 5,01% (y.o.y) di Triwulan-I 2022, masih 
cukup stabil dibandingkan 5,02% (y.o.y) pada triwulan akhir 2021. Jika resesi secara 
teknis didefinisikan sebagai pertumbuhan negatif PDB selama dua triwulan secara 
berturut-turut, angka PDB terkini menunjukkan kondisi sebaliknya dimana data 
menunjukkan indikasi bahwa perekonomian Indonesia telah mencapai kondisi 
normal pre-pandemi seiring angka PDB yang tercatat mencapai level baseline yang 
tumbuh di kisaran 5% selama dua triwulan secara berurutan. Walaupun dianggap 
cukup tertinggal dalam proses pemulihan ekonomi, Indonesia berada dalam posisi 
yang cukup menguntungkan ditengah ketidakpastian global saat ini, yang muncul 
dari berlanjutnya tensi geopolitik, pengetatan kebijakan moneter global, dan 
lonjakan harga komoditas. Kombinasi dari good policy dan good luck telah 
menempatkan Indonesia pada posisi yang cukup baik selama Semester-I 2022 dalam 
menghadapi guncangan global. Pemulihan ekonomi domestik yang cukup solid dan 
terbangunnya momentum akibat musiman Ramadhan dan Idul Fitri, net eksportir 
komoditas energi utama, pelonggaran pembatasan sosial, surplus transaksi berjalan 
dan turunnya porsi kepemilikan asing pada aset finansial domestik mendukung 
terbentuknya kapasitas dalam menahan guncangan perekonomian global relatif 
terhadap negara lain sejauh ini, utamanya dalam menjaga fluktuasi inflasi dan nilai 
tukar. 

konsumen dan produsen masih sangat besar terhadap prospek ekonomi saat ini dan mendatang, 
setidaknya dalam jangka pendek. 
 

Figure O: Permintaan terhadap Pembiayaan dan Kredit Baru (%) 

 
Sumber: CEIC 
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"Pertumbuhan sektor 
manufaktur berlanjut 
sejak triwulan ketiga 
2021, menyusul 
pemulihan aspek 
kesehatan dan 
permintaan." 

Pertumbuhan sektoral juga menunjukkan kondisi yang lebih detil dari munculnya 
pertanda pemulihan ekonomi dan kesehatan domestik di awal 2022. Beberapa 
sektor utama di perekonomian seperti industri pengolahan, perdagangan besar dan 
eceran, konstruksi, dan ICT yang secara kumulatif berkontribusi terhadap 50% 
aktivitas ekonomi, mencatatkan peningkatan pertumbuhan di Triwulan-I 2022. Lebih 
lanjut, berlanjutnya kontraksi dari sektor administrasi publik, pertahanan, dan 
perlindungan sosial dari -0,32% (y.o.y) di Triwulan-IV 2021 ke -1,45% (y.o.y) di 
Triwulan-I 2022 dan perlambatan pertumbuhan sektor kesehatan dari 10.33% (y.o.y) 
ke 4.38% (y.o.y) pada periode yang sama menandakan perbaikan yang signifikan 
dari situasi kesehatan masyarakat dan menurunnya kebutuhan akan pengeluaran 
pemerintah terhadap aspek kesehatan dan sosial. Performa apik juga ditunjukkan 
oleh berbagai sektor lainnya, seperti transportasi dan pergudangan, penyediaan 
listrik & gas, jasa usaha, akomodasi dan makanan minuman, serta perumahan 
menyiratkan kembalinya aktivitas ekonomi, daya beli, dan kepercayaan konsumen 
setelah dua tahun berkutat dengan pandemi dan pembatasan sosial. Secara spesifik, 
sektor transportasi dan pergudangan tumbuh double-digit yang mencapai 15,79% 
(y.o.y) di Triwulan-I 2022 dari 7,93% (y.o.y) di triwulan sebelumnya. Hal ini 
menandakan keyakinan dari masyarakat untuk melakukan aktivitas wisata dan 
perjalanan, yang secara signifikan sudah tertahan dalam dua tahun terakhir. 

Gambar 1: Pertumbuhan PDB dan 
Industri Utama, 2018-2022Q1 

 Gambar 2: Pertumbuhan Manufaktur dan 
Subsektornya, 2018-2022Q1 

 
Sumber: CEIC 

 

 
Sumber: CEIC 

Industri manufaktur sebagai sektor terbesar di perekonomian mencatatkan 
pertumbuhan yang relatif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dengan 
besaran 5,07% (y.o.y) di Triwulan-I 2022, atau naik cukup signifikan dibandingkan 
triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,92% (y.o.y). Pertumbuhan sektor 
manufaktur berlanjut sejak triwulan ketiga 2021, menyusul pemulihan aspek 
kesehatan dan permintaan konsumen di ekonomi domestik. Namun, melihat 
subsektor dalam manufaktur, terlihat bahwa pertumbuhan yang kuat di keseluruhan 
sektor ditopang oleh tingkat pertumbuhan yang beragam di level subsektornya. 
Makanan minuman sebagai kontributor utama di industri manufaktur (sekitar 
sepertiga dari keseluruhan industri) tumbuh sebesar 3,75% (y.o.y) di Triwulan-I 2022, 
naik tajam dari 1,23% (y.o.y) di triwulan sebelumnya dan mencatatkan pertumbuhan 
triwulanan tertinggi sejak dimulainya fase pandemi. Serupa, subsektor tekstil dan 
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Triwulan-III 2022 

"Secara spesifik, sektor 
transportasi dan 
pergudangan tumbuh 
double-digit, 
menandakan 
peningkatan keyakinan 
masyarakat untuk 
melakukan aktivitas 
wisata dan perjalanan, 
yang secara signifikan 
tertahan dalam dua 
tahun terakhir." 

pakaian juga tumbuh drastis 12,45% (y.o.y) di triwulan pertama 2022, dibandingkan 
dengan 5,94% (y.o.y) di periode sebelumnya dan mencatatkan ekspansi tertingginya 
sejak 2019. Lebih lanjut, subsektor produk logam, komputer, & alat elektronik serta 
subsektor produk olahan lainnya mengalami ekspansi setelah sebelumnya sempat 
terkontraksi di Triwulan-IV 2021 ke Triwulan-I 2022, yang tercatat secara berurutan 
sebesar 6,80% (y.o.y) dari -0,49% (y.o.y) dan 1,94% (y.o.y) dari -1,81% (y.o.y) untuk 
masing-masing subsektor. Kan tetapi, beberapa subsektor lainnya seperti peralatan 
transportasi, peralatan mesin, logam dasar, kimia & farmasi mengalami perlambatan 
pertumbuhan walaupun masih tumbuh di atas 5%, menandakan adanya penurunan 
produksi akibat normalisasi setelah melewati low-base effect dan tumbuh tinggi di 
triwulan sebelumnya. 

Gambar 3: Pertumbuhan Sektor 
Perdagangan Besar dan Eceran dan 

Subsektornya, 2017-2022Q1 

 Gambar 4: Pertumbuhan Sektor 
Transportasi dan Pergudangan dan 

Subsektornya, 2017-2022Q1 

Sumber: CEIC 

 

 
Sumber: CEIC 

Tahun ini telah membawa Indonesia pada jenjang pemulihan yang luar biasa setelah 
dua tahun masa pandemi yang disebabkan oleh Covid-19. Beberapa hal yang 
melatar belakangi anatara lain adanya relaksasi kebijakan pembatasan sosial, 
menyusul penurunan kasus harian dan tingginya angka vaksinasi, membuat banyak 
hal hampir kembali normal. Dari sisi performa sektoral, tidak hanya sektor industri 
pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran juga menunjukkan kinerja yang 
mengesankan pada Triwulan-I 2022. Meskipun dengan low-base effect masih terjadi, 
sektor perdagangan besar dan eceran mencatat pertumbuhan sebesar 5,71% (y.o.y), 
atau naik dari 5,56% (y.o.y) pada Q4-2021. Peningkatan yang cukup signifikan 
tersebut terutama ditopang oleh subsektor perdagangan bukan kendaraan 
bermotor yang tumbuh sangat tinggi sebesar 5,34% (y.o.y) dibandingkan dengan 
pertumbuhannya pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,75%. Subsektor 
perdagangan bukan kendaraan bermotor sendiri memberikan kontribusi sebesar 
81,6% terhadap keseluruhan nilai di sektor perdagangan besar dan eceran. 
Sebaliknya, subsektor perdagangan kendaraan bermotor mengalami pola 
perlambatan dibandingkan pertumbuhan sebelumnya pada Triwulan-IV 2021. 
Subsektor tersebut tumbuh menjadi 7,41% (y.o.y) pada Triwulan-I 2022, sementara 
pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 9,21% (y.o.y). Dinamika global yang 
terjadi saat ini tampaknya telah mempengaruhi kinerja perdagangan kendaraan 
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Triwulan-III 2022 

”Meskipun munculnya 
varian baru Covid-19 
selalu menjadi 
ancaman terbesar, 
namun tingkat 
kekebalan masyarakat 
yang lebih tinggi dapat 
menjadi benteng 
utama untuk melawan 
risiko-risiko tersebut. 
Hal ini tidak lepas dari 
upaya keras 
Pemerintah Indonesia 
untuk meningkatkan 
tingkat vaksinasi.” 

bermotor melalui pola kenaikan harga material yang perlahan-lahan dialihkan ke 
konsumen melalui harga akhir yang lebih tinggi, Hal ini, sedikit atau banyak, cukup 
mempengaruhi jumlah permintaan baik yang berasal dari penjualan domestik 
maupun luar negeri. 

Dikenal sebagai sektor yang rentan terhadap dinamika kebijakan selama era Covid-
19, sektor transportasi dan pergudangan justru mencatat lonjakan besar yakni 
15,79% (y.o.y) pada Triwulan-I 2022 dibandingkan dengan pertumbuhannya pada 
Triwulan-IV 2021 yang tercatat sebesar 7,93% ( y.o.y). Selain frekuensi mobilitas yang 
lebih tinggi, bayangan dari low-base effect yang ditandai oleh pertumbuhan negatif 
pada Triwulan-I 2021 juga cukup mempengaruhi kinerja sektor transportasi pada 
Triwulan-I 2022. Dilihat dari komponennya, moda transportasi kereta api 
melanjutkan pola pertumbuhan yang meningkat dan mencatatkan nilai sebesar 
43,11% (y.o.y) di Triwulan-I 2022, atau lebih dari dua kali lipat dari nilai 
pertumbuhannya pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 20,68% (y.o.y). 
Setelah moda transportasi kereta api, angkutan udara juga menunjukkan pola yang 
sama dengan pertumbuhan yang dilaporkan sebesar 53,20% (y.o.y) pada Triwulan-I 
2022 dibandingkan dengan 19,30% (y.o.y) pada Trwiulan-IV 2021. Sementara itu, 
sebagai kontributor utama, yang pada Triwulan-I 2022 menyumbang 60,2% dari total 
nilai sektor pengangkutan dan pergudangan, angkutan jalan raya tumbuh menjadi 
6,87% (y.o.y) dibandingkan 3,63% (y.o.y) pada triwulan sebelumnya. Namun, 
berlawanan dengan pertumbuhan komponen lainnya yang dinilai cukup baik, 
transportasi laut justru mencatat pertumbuhan negatif menjadi -0,11% (y.o.y) atau 
turun dari 0,93% (y.o.y) pada triwulan sebelumnya. Sedikit koreksi pada transportasi 
laut salah satunya dipicu oleh sistem logistik yang sangat bergantung pada sistem 
transportasi jalan (trucking). Terakhir, mengikuti tren peningkatan industri 
pengolahan dan perdagangan dalam negeri, subsektor pergudangan juga 
meningkat secara agresif menjadi 40,94% (y.o.y) dibandingkan dengan 
pertumbuhannya pada Trwiulan-IV 2021 yang tercatat sebesar 20,20% (y.o.y). Meski 
low-base effect masih memberikan pengaruh, namun tren menurunnya kasus Covid-
19 belakangan ini yang kemudian diikuti dengan pelonggaran kebijakan 
pembatasan sosial, akan memberikan peluang yang besar untuk memfasilitasi kinerja 
sektor transportasi dan pergudangan ke depannya. 

Dua tahun masa pandemi telah memberikan banyak tantangan untuk sektor-sektor 
di perekonomian. Hal ini ditunjukkan oleh kondisi ekonomi yang berfluktuasi secara 
agresif sejalan dengan penerapan kebijakan pembatasan sosial, yang pada intinya 
diakibatkan oleh naik turunnya kasus harian Covid-19. Meskipun munculnya varian 
baru Covid-19 selalu menjadi ancaman terbesar, namun tingkat kekebalan 
masyarakat yang lebih tinggi dapat menjadi benteng utama untuk melawan risiko-
risiko tersebut. Hal ini tidak lepas dari upaya keras Pemerintah Indonesia untuk 
meningkatkan tingkat vaksinasi. Berdasarkan kinerja ekonomi, tahun ini diawali 
dengan pertumbuhan yang cukup baik sebesar 5,01% (y.o.y), atau meningkat dari 
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Triwulan-III 2022 

“Dilihat dari komponen 
pengeluaran, 
pertumbuhan ekonomi 
Triwulan-I 2022 
ditopang oleh 
pemulihan kinerja 
konsumsi rumah tangga, 
investasi, dan ekspor.” 

nilai pada periode yang sama tahun lalu, meskipun terjadi sedikit terkoreksi 
dibandingkan dengan pertumbuhan yang dilaporkan pada Triwulan-IV 2021. Selain 
pelonggaran kebijakan Covid-19, hampir seluruh sektor utama perekonomian 
domestik juga telah mulai beradaptasi dengan situasi pandemi yang cenderung 
tidak pasti. Namun, mengingat adanya pertumbuhan negatif di awal tahun 2021, 
kinerja ekonomi pada kuartal ini juga sebagian dipengaruhi oleh masih adanya low-
base effect. Meskipun begitu, mengingat dinamika Covid-19 baru-baru ini, ekonomi 
domestik mungkin akan memiliki ruang yang lebih besar untuk pulih sesuai dengan 
yang sudah direncanakan. Namun, salah satu faktor yang justru harus diwaspadai 
akhir-akhir ini adalah naik-turunnya perspektif pasar global yang saat ini berada 
dalam kondisi rentan, menyusul masih adanya ketegangan geopolitik serta inflasi 
yang terjadi di banyak negara. Masalah ini, cepat atau lambat, dapat berdampak 
secara negatif ke dalam kinerja ekonomi domestik melalui beberapa jalur seperti 
volume output yang menjadi lebih rendah di sektor-sektor tertentu. Oleh karena itu, 
mitigasi risiko harus selalu disiapkan dengan hati-hati. 

Secercah Harapan di Tengah Ketidakpastian 

Dilihat dari komponen pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Triwulan-I 2022 
ditopang oleh pemulihan kinerja konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. 
Ketika komponen belanja lainnya tumbuh positif, belanja pemerintah justru 
mencatatkan pertumbuhan negatif sebesar 7,74% (y.o.y) pada Triwulan-I 2022. 
Melihat realisasi anggaran, hingga akhir Maret 2022, realisasi belanja mencapai 
Rp490,65 triliun atau 18,1% dari celing anggaran negara. Dibandingkan Maret 2021, 
realisasi belanja tersebut turun sebesar 6,19% (y.o.y). Lebih detail, belanja 
pemerintah pusat mencatatkan kontraksi sebesar 10,3% (y.o.y) per 31 Maret 2022 
akibat penurunan belanja modal dan belanja barang yang masing-masing menyusut 
sebesar 45,3% (y.o.y) dan 33,1% (y.o.y). Belanja modal yang lebih rendah disebabkan 
oleh tingginya realisasi belanja tahun 2021 akibat realisasi pembayaran pekerjaan 
fisik yang diselesaikan pada tahun 2020, sedangkan realisasi belanja barang yang 
lebih rendah disebabkan oleh kebutuhan anggaran vaksin yang lebih rendah pada 
awal tahun 2022. 

Memerhatikan konsumsi rumah tangga yang menjadi penyumbang terbesar bagi 
struktur ekonomi Indonesia, komponen ini tumbuh sebesar 4,34% (y.o.y) pada 
Triwulan-I 2022, lebih tinggi dibandingkan tiga bulan terakhir tahun 2021 sebesar 
3,44% (y.o.y). Seluruh komponen konsumsi mencatat pertumbuhan positif pada 
periode Januari–Maret 2022 dengan konsumsi makanan dan minuman, transportasi 
dan komunikasi, dan peralatan yang menyumbang 75% dari total konsumsi rumah 
tangga mencatat pertumbuhan masing-masing sebesar 3,58% (y.o.y), 7,04% (y.o.y), 
dan 3,21% (y.o.y). Pelonggaran pembatasan mobilitas sosial serta percepatan 
vaksinasi mendukung pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang positif dan 
signifikan, yang menjadi salah satu kunci utama pertumbuhan ekonomi pada 
Triwulan-I 2022. 
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Triwulan-III 2022 

“...kualitas aset yang 
tercermin dari rasio 
NPL relatif terkendali 
karena melambat 
menjadi 2,99% (y.o.y) 
pada data terakhir di 
Maret 2022, turun dari 
3,08% (y.o.y) pada 
Februari 2022.” 

Gambar 5: Pertumbuhan Konsumsi Rumah 
Tangga dan Komponennya,  

2017-2022Q1 

 Gambar 6: Pertumbuhan Investasi dan 
Komponen Utamanya, 2017-2022Q1 

 
Source: CEIC 

 

 
Source: CEIC 

 

Melihat investsasi, sama halnya dengan konsumsi rumah tangga, selama tiga bulan 
pertama 2022 komponen ini tumbuh positif sebesar 4,09% (y.o.y), sedikit lebih 
rendah dari pertumbuhan Triwulan-IV 2021 sebesar 4,49% (y.o.y). Investasi 
bangunan & struktur yang menyumbang 74,2% dari total investasi mencatat 
pertumbuhan positif sebesar 2,58% (y.o.y), sedangkan investasi pada mesin & 
peralatan yang memberikan kontribusi 11,9% terhadap total investasi mencatat 
pertumbuhan yang luar biasa sebesar 19,17% (y.o.y) pada Triwulan-I 2022, 
menunjukkan kelanjutan dari pemulihan ekonomi. 

Mencermati kinerja kredit, total kredit terus meningkat seiring dengan pemulihan 
permintaan. Pertumbuhan kredit secara keseluruhan tercatat sebesar 6,27% (y.o.y) 
pada Triwulan-I 2022, melonjak dari 4,40% (y.o.y) pada triwulan sebelumnya. 
Berdasarkan penggunaan, semua jenis kredit menunjukkan angka yang lebih kuat 
dengan pertumbuhan tertinggi terlihat pada kredit modal kerja dengan peningkatan 
tajam dari 5,45% (y.o.y) pada Triwulan-IV 2021 menjadi 7,54% (y.o.y), 
mengindikasikan pemulihan pada sektor usaha. Selanjutnya, kredit konsumsi dan 
investasi juga meningkat menjadi 5,43% dan 5,05% (y.o.y) dari 4,18% dan 2,86% 
(y.o.y) pada Triwulan-IV 2021. Berdasarkan data terakhir di Maret, total kredit 
tumbuh sebesar 6,67% (y.o.y), secara bertahap naik dari 6,33% (y.o.y) pada Februari 
2022. Pertumbuhan kredit untuk modal kerja, investasi, serta kredit konsumsi 
masing-masing meningkat menjadi 7,68%, 5,59 %, dan 6,10% (y.o.y) pada Maret 
2022 dibandingkan dengan 7,57%, 5,49%, dan 5,21% (y.o.y) pada Februari 2022. 

Selain itu, pertumbuhan dana pihak ketiga pada data terakhir di bulan Mei 2022 
lebih rendah sebesar 9,93% (y.o.y) dibandingkan bulan April sebesar 10,18% (y.o.y). 
Namun demikian, kualitas aset yang tercermin dari rasio NPL relatif terkendali karena 
melambat menjadi 2,99% (y.o.y) pada data terakhir di Maret 2022, turun dari 3,08% 
(y.o.y) pada Februari 2022. Dengan perkembangan tersebut, industri perbankan 
telah menunjukkan kinerja yang baik didukung oleh peningkatan kualitas aset dan 
likuiditas yang stabil, tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) yang masih relatif 
rendah di 78,7% pada Maret 2022. 
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Triwulan-III 2022 

“BI perlu terus 
mewaspadai risiko 
tekanan inflasi ke 
depan, terutama terkait 
dengan perkembangan 
harga komoditas dan 
pangan global, serta 
dampaknya, sembari 
bersiap mengambil 
kebijakan yang 
diperlukan untuk 
memastikan inflasi yang 
terkendali.” 

Tekanan eksternal yang sedang berlangsung memberikan tekanan pada BI untuk 
mulai memperketat stance moneternya secara bertahap; normalisasi kebijakan 
pertama yang dilakukan oleh BI adalah pengetatan likuiditas perbankan secara 
bertahap dengan menaikkan Giro Wajib Minimum (GWM) lebih agresif hingga 
mencapai 9,0% (dibandingkan rencana semula sebesar 6,5%) pada September tahun 
ini. Kebijakan tersebut diperkirakan akan menyerap sekitar Rp260-300 triliun 
likuiditas di sepanjang tahun 2022. Namun, bahkan setelah GWM meningkat, 
kelebihan likuiditas yang tercermin dalam penempatan OPT diperkirakan masih jauh 
lebih tinggi dari kondisi normal sebelum pandemi, berkisar antara Rp200-250 triliun 
pada 2018 dan 2019. Akibatnya, kemampuan bank untuk penyaluran kredit 
seharusnya tidak terpengaruh oleh normalisasi likuiditas secara bertahap. Oleh 
karena itu, kami memperkirakan pertumbuhan kredit akan terus membaik pada 
Semester-2 2022 seiring dengan pemulihan ekonomi domestik. Optimisme tersebut 
antara lain didorong oleh kondisi moneter dan ekonomi domestik yang relatif 
terjaga, serta risiko penyaluran kredit yang relatif terkendali. 

Gambar 7: Komposisi PDB,  
2017Q1-2022Q1 (%) 

 Gambar 8: Pertumbuhan Kredit 
Berdasarkan Penggunaan,  
2017Q1-2022Q1 (y.o.y, %) 

 
Source: CEIC 

 

 
Source: CEIC 

 

Lonjakan Harga Komoditas Volatil di Tengah Tekanan Inflasi Global 

Laju inflasi tahunan sebesar 4,94% (y.o.y) pada bulan Juli 2022 tercatat sebagai laju 
inflasi tertinggi sejak Oktober 2015, atau meningkat 0,14% dibandingkan bulan 
sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh tren kenaikan harga komoditas energi dan 
pangan global akibat terganggunya rantai pasokan global, ditambah dengan isu 
geopolitik yang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina. Inflasi inti juga naik tipis 
menjadi 2,86% (y.o.y), dari 2,63% (y.o.y) pada Juni 2022, mengindikasikan adanya 
penguatan permintaan domestik. Selain itu, komponen inflasi harga yang diatur 
pemerintah secara tahunan tumbuh sebesar 6,51% (y.o.y), melanjutkan tren 
kenaikannya sejak Juni 2021 seiring dengan mobilitas masyarakat yang mulai 
kembali normal. Sedangkan untuk komponen inflasi harga bergejolak, terjadi 
lonjakan dari 10,07% (y.o.y) menjadi 11,47% (y.o.y) pada Juli 2022 akibat kenaikan 
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harga komoditas hortikultura dan energi yang menjadi pendorong utama angka 
inflasi tahunan bulan ini. 

Gambar 9: Tingkat Inflasi (%, y.o.y)  Gambar 10: Tingkat Inflasi (%, m.t.m) 

 
Sumber: CEIC 

 

 
Sumber: CEIC 

 
Secara bulanan, laju inflasi Juli 2022 tercatat sebesar 0,64% (m.t.m) atau terus 
mengalami peningkatan sejak Mei lalu. Lagi-lagi, ini dipengaruhi oleh kenaikan inflasi 
pada komponen harga yang diatur pemerintah dan harga energi, di tengah 
penurunan inflasi inti dan harga yang bergejolak. Inflasi inti bulan ini tercatat 0,28% 
(m.t.m), naik dari 0,19% (m.t.m) pada Juni 2022. Kondisi tersebut terutama 
dipengaruhi oleh adanya kenaikan upah asisten rumah tangga dan kontrak 
perumahan yang didorong oleh peningkatan mobilitas publik. Komponen inflasi 
harga yang diatur pemerintah pada Juli 2022 mencatat laju inflasi sebesar 1,17% 
(m.t.m), naik dari 0,27% (m.t.m) pada bulan sebelumnya akibat kenaikan pada harga 
tiket angkutan udara dan tarif listrik. Terakhir, komponen inflasi harga yang 
bergejolak mencatatkan inflasi sebesar 1,41% (m.t.m). Dilihat dari segi komoditas, 
kenaikan inflasi ini terjadi akibat kenaikan harga cabai, bawang merah, dan telur 
ayam ras akibat kondisi cuaca yang mengganggu produksi serta kenaikan harga 
pakan, meskipun tidak setinggi bulan sebelumnya. Secara keseluruhan, BI perlu terus 
mewaspadai risiko tekanan inflasi ke depan, terutama terkait dengan perkembangan 
harga komoditas dan pangan global, serta dampaknya, serta bersiap mengambil 
kebijakan yang diperlukan untuk memastikan inflasi yang terkendali. 
 
Realisasi Investasi Tertinggi dalam Dekade Terakhir 
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sebesar 
Rp302,2 triliun selama Triwulan-II 2022 atau tumbuh sebesar 35,5% (y.o.y), yang 
merupakan kenaikan tertinggi dalam satu dekade terakhir. Dibandingkan dengan 
Triwulan-I 2022, pertumbuhan realisasi investasi tercatat sebesar 7% (q.t.q). Realisasi 
investasi tersebut terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) yang tercatat sebesar 
Rp163,2 triliun atau tumbuh 30,8% (y.o.y), dan Penanaman Modal Dalam Negeri 
(PMDN) yang tercatat sebesar Rp139,0 triliun atau tumbuh 35% (y.o.y) dibandingkan 
dengan Triwulan II-2021. Sektor industri logam dasar, barang dari logam, non mesin 
dan peralatan menjadi sektor pendorong utama dengan nilai investasi sebesar 
Rp48,2 triliun. Disusul oleh sektor pertambangan Rp22,0 triliun, perumahan, kawasan 

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

JFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAM JJ AS O N DJFMAM JJ AS O N DJF MA M JJ
2018 2019 2020 2021 2022

Headline Core



 

 

Indonesia Economic Outlook Triwulan-III 2022 21 

Triwulan-III 2022 

“Selain kenaikan harga 
komoditas, kinerja 
ekspor yang meningkat 
sebagian disumbang 
oleh peningkatan 
ekspor batu bara ke 
negara-negara Uni 
Eropa dan pencabutan 
larangan tiga minggu 
ekspor minyak sawit” 

industri dan perkantoran Rp26,7 triliun, transportasi, pergudangan dan 
telekomunikasi Rp25,6 triliun, serta industri makanan Rp22,4 triliun. 

Gambar 11: Investasi Asing dan Domestik  
(Nominal) 

 Gambar 12: Realisasi PMA berdasarkan 
Sektor (Nominal) 

 
Sumber: CEIC 

 

 
Sumber: CEIC 

Berdasarkan lokasinya, posisi pertama untuk total keseluruhan realisasi investasi di 
Triwulan-II 2022 ditempati oleh Jawa Barat sebesar Rp44,0 triliun. Pada kuartal 
sebelumnya, Jawa Barat berada di posisi kedua dengan realisasi investasi sebesar 
Rp39,5 triliun. Posisi kedua diduduki oleh DKI Jakarta dengan nilai investasi Rp40,1 
triliun, disusul oleh Sulawesi Tengah Rp32,1 triliun, Jawa Timur Rp29,9 triliun, dan 
Riau Rp20,7 triliun. Berdasarkan penyaluran PMA, posisi pertama masih ditempati 
oleh Sulawesi Tengah dengan realisasi investasi sebesar USD2,2 miliar. Sementara 
itu, DKI Jakarta menempati urutan pertama realisasi PMDN pada Triwulan-II 2022 
dengan realisasi sebesar Rp27,5 triliun. 

Berdasarkan sektor usaha, ketiga sektor PMA tercatat mengalami peningkatan. 
Kontributor utamanya berasal dari sektor sekunder, dengan peningkatan hampir 
13% dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa meski berada 
di tengah gejolak ekonomi global dan dampak pandemi Covid-19, kepercayaan 
investor terutama dari sektor industri masih sangat tinggi. 

Surplus Perdagangan Menjadi Bantalan Ketahanan Sektor Eksternal 

Indonesia terus menikmati surplus neraca perdagangan meskipun mendapat 
tekanan dari harga komoditas dan ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina. 
Surplus disebabkan pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi dari impor, terutama 
didorong oleh tingginya harga komoditas, terutama batu bara dan minyak sawit. 
Manfaat dari harga komoditas menopang kinerja ekspor mengingat ekspor 
Indonesia masih disumbang paling banyak oleh bahan baku dan komoditas. Sekitar 
35% dari total ekspor tersebut adalah sumber daya mineral, lemak nabati dan 
hewani, mutiara, berlian, dan logam mulia. Melonjaknya harga komoditas membawa 
momentum yang bermanfaat bagi neraca perdagangan secara keseluruhan pada 
Triwulan-II 2022, yang kembali mencatatkan kenaikan surplus menjadi USD15,6 
miliar dari USD9,33 miliar pada Triwulan-I 2022. Jumlah surplus tersebut juga 
melonjak 39% (y.o.y) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain 
kenaikan harga komoditas, kinerja ekspor yang menonjol sebagian disumbang oleh 
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peningkatan ekspor batu bara ke negara-negara UE dan pencabutan larangan tiga 
minggu minyak sawit. Indonesia mencatatkan tambahan ekspor batu bara ke Italia, 
Polandia, dan Belanda yang mengalami gangguan pasokan akibat beberapa 
larangan perdagangan dan sanksi yang diberlakukan UE terhadap Rusia. Pencabutan 
larangan ekspor minyak sawit sejak pertengahan Mei juga secara signifikan 
mempertahankan ekspor yang kuat secara keseluruhan pada Triwulan-II 2022. 

Di sisi lain, impor tumbuh 15% (y.o.y) dari periode yang sama tahun 2021. Baik impor 
migas maupun nonmigas Triwulan-II 2022 meningkat dibandingkan periode yang 
sama tahun lalu karena meningkatnya permintaan seiring dengan pemulihan 
ekonomi setelah pandemi Covid-19. Sementara peningkatan impor migas sebesar 
70% (y.o.y) juga dipengaruhi oleh harga energi global yang tinggi, peningkatan 
impor nonmigas sebesar 18% (y.o.y) merupakan hasil dari meningkatnya permintaan 
bahan baku dan kebutuhan barang modal untuk kegiatan usaha. Namun demikian, 
akselerasi impor Indonesia masih lebih rendah dari ekspor sehingga masih terjadi 
surplus perdagangan. 

Gambar 13: Neraca Perdagangan 
Bulanan (Nominal) 

 Gambar 14: Nilai Tukar and Akumulasi 
Modal Masuk 

 
Sumber: CEIC 

 

 
Sumber: CEIC 

 

Lebih lanjut, neraca perdagangan barang yang surplus juga berkontribusi pada 
surplus transaksi berjalan yang terus berlanjut pada Triwulan-I 2022, meskipun 
nilainya lebih kecil. Surplus transaksi berjalan sedikit lebih rendah dari surplus pada 
kuartal sebelumnya sebesar USD1,5 miliar (0,5% dari PDB) menjadi hanya USD0,2 
miliar (0,1% dari PDB). Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh defisit 
perdagangan jasa yang lebih tinggi akibat melonjaknya outbound visitors pada masa 
pemulihan. Meski transaksi berjalan surplus, neraca pembayaran (BoP) tercatat defisit 
USD1,8 miliar karena defisit arus modal dan finansial. Pengetatan moneter yang 
ditandai dengan kenaikan suku bunga the Fed sejak pertengahan Maret lalu telah 
menyebabkan memburuknya pasar modal global. Perbedaan suku bunga yang lebih 
lebar membuat arus modal keluar dari pasar negara berkembang, termasuk 
Indonesia, tak terhindarkan. 
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Arus modal keluar dari Indonesia mencapai USD5,12 miliar pada akhir Juli 
dibandingkan awal Maret, dengan masifnya aksi jual bersih aset obligasi, sementara 
pasar saham terus mencatatkan pembelian bersih. Namun demikian, arus modal 
keluar lebih terkendali daripada pengetatan moneter the Fed sebelumnya pada 
tahun 2018, dengan arus modal keluar mencapai USD3,5 miliar pada Oktober 2018, 
sebulan setelah kenaikan suku bunga ketiga pada September 2018. Arus keluar yang 
lebih rendah dalam pengetatan saat ini terutama didukung oleh surplus 
perdagangan barang yang berlangsung terus-menerus. Hal ini menghilangkan 
episode kembalinya ‘twin deficit’. Selanjutnya, porsi kepemilikan asing pada obligasi 
domestik turun tajam menjadi 41% di Triwulan-II 2022 dari 62% di Triwulan-II 2010. 
Kurangnya ketergantungan pada portofolio asing juga berkontribusi pada arus 
keluar modal yang relatif terkendali kali ini. 

Konsekuensi lain dari pengetatan moneter global adalah depresiasi. Banyak mata 
uang kehilangan nilai terhadap dolar AS karena aksi jual aset yang luar biasa. Rupiah 
melemah terhadap dolar AS sebesar 5,39% (ytd) menjadi Rp15.030 pada akhir Juli. 
Meski terdepresiasi, Rupiah masih menjadi mata uang dengan kinerja terbaik di 
antara negara-negara berkembang lainnya di Asia Tenggara, dengan Thailand Baht 
yang terdepresiasi sebesar 10,2%, Peso Filipina sebesar 9,96%, dan Ringgit Malaysia 
sebesar 6,92% pada periode yang sama. Depresiasi Rupiah bahkan lebih baik dari 
periode kenaikan suku bunga the Fed pada tahun 2018, dimana Rupiah terdepresiasi 
hingga 12% (ytd). Besarnya surplus perdagangan telah meredam efek pengetatan 
moneter terhadap depresiasi karena ekspor yang lebih tinggi daripada impor 
menunjukkan likuiditas valuta asing yang lebih besar di pasar mata uang. BI juga 
berhasil menjaga kecukupan cadangan devisa, dengan sedikit kontraksi sebesar 
USD8,5 miliar dari Desember 2021 menjadi USD136,4 miliar pada Juni 2022. BI 
meyakini bahwa cadangan devisa saat ini masih dapat mendukung ketahanan sektor 
eksternal dengan tetap menjaga makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan. 

Gambar 15: Profil Ekspor Indonesia 
(April-Mei 2022) 

 Gambar 16: Profil Impor Indonesia 
(April-Mei 2022) 

 
Sumber: CEIC 

 

 
Sumber: CEIC 

 
Tingginya harga komoditas mendorong surplus neraca perdagangan Indonesia yang 
terus berlanjut pada paruh pertama tahun 2022, yang secara indikatif memberikan 
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kapasitas moneter yang relatif cukup bagi BI. Kinerja ekspor yang menguntungkan 
ditambah dengan inflasi inti yang masih relatif terjaga, prospek ekonomi yang kuat, 
dan konsolidasi fiskal yang menjanjikan telah mendorong BI untuk mempertahankan 
suku bunga acuannya pada 3,5%. BI tetap berada di belakang kurva untuk mencegah 
potensi permintaan yang lebih rendah dan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat 
apabila terjadi kenaikan suku bunga pada Semester-I 2022. Ke depan, BI 
kemungkinan akan menaikkan suku bunga setelah perbedaan suku bunga AS-
Indonesia yang makin melebar akibat pengetatan moneter the Fed yang cukup 
agresif. Selain itu, ruang bagi BI untuk menahan suku bunga pada Semester-II 2022 
akan semakin sempit karena transaksi berjalan mungkin akan kembali ke teritori 
negatifnya seiring dengan menguatnya tanda-tanda pemulihan penuh permintaan 
masyarakat. Probabilitas normalisasi harga kelapa sawit juga tinggi dalam waktu 
dekat melihat ke data harga CPO global yang telah terkoreksi 31,5% (ytd) di bulan 
Juli. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan kebijakan yang paling efektif 
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah kenaikan suku bunga dan inflasi. 
Namun demikian, dampak pengetatan moneter pada angka fiskal kemungkinan akan 
terbatas karena Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk 
mempertahankan konsolidasi fiskal. 


