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Tumbuh di tengah Perlambatan Global 
Ringkasan 

• Kinerja ekonomi domestik yang baik dan windfall dari sektor eksternal mendorong 
pertumbuhan PDB di atas ekspektasi, yaitu sebesar 5,44% (y.o.y) di Triwulan-II 2022. 

• Didorong oleh low-base effect, performa surplus neraca perdangangan, dan konsumsi 
domestik, kami memprediksi PDB akan tumbuh sebesar 5,81% (y.o.y) di Triwulan-III 2022 
dan 5,35% untuk FY 2022. 

• Perutumbuhan PDB yang tinggi di Triwulan-II 2022 didorong oleh kuatnya permintaan 
domestik, faktor musiman, windfall komoditas, dan tertundanya kenaikan harga BBM. 

• Sektor transportasi & pergudangan dan akomodasi & makanan minuman tercatat sebagai 
sektor dengan pertumbuhan terbaik di Triwulan-II 2022, mengindikasikan permintaan 
terhadap aktivitas hiburan dan mobilitas masyarakat menjadi mesin pertumbuhan di 
triwulan sebelumnya. 

• Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan-II 2022 didorong terutama oleh konsumsi rumah 
tangga yang tumbuh sebesar 5,51% (y.o.y) selama April - Juni 2022. 

• Kinerja kredit yang tinggi pada Triwulan-II 2022 mengindikasikan pemulihan yang kuat 
dalam aktivitas ekonomi. 

• Tingkat inflasi tahunan sebesar 5,71% (y.o.y) di Oktober 2022 lebih rendah dari bulan 
sebelumnya seiring penurunan harga bahan pangan. 

• Realisasi investasi di Triwulan-III 2022 mencapai level tertingginya dalam satu dekade 
trakhir, dengan realisasi IDR307,8 triliun atau tumbuh sebesar 42,1% (y.o.y) dibandingkan 
Triwulan-III 2021. 

• Meskipun pertumbuhan ekspor terus meningkat dari tahun ke tahun, surplus perdagangan 
sedikit terkoreksi selama Triwulan-III 2022 dibandingkan dengan Triwulan-II 2022 karena 
akselerasi impor yang lebih cepat sementara ekspor sedikit menurun. 

• Neraca perdagangan yang lebih rendah di Triwulan-III 2022 dapat memutarbalikkan surplus 
neraca berjalan untuk sisa tahun 2022. 

• Risiko arus modal keluar dan kemerosotan neraca pembayaran kemungkinan besar akan 
bertahan hingga akhir tahun 2022, karena The Fed diperkirakan akan menaikkan suku 
bunga lagi dalam dua pertemuan tersisa tahun ini. 

 
Perekonomian Indonesia terus tumbuh di atas ekspektasi. Ekonomi Indonesia 
tumbuh sebesar 5,44% (y.o.y) di triwulan kedua 2022, tertinggi kedua sejak 2013 dan 
hanya lebih rendah dari angka pertumbuhan sebesar 7,07% (y.o.y) di Triwulan-II 
2021. Kondisi ini didorong oleh beberapa faktor yang berperan dalam tumbuh 
tingginya angka PDB Indonesia. Pertama, momentum pemulihan ekonomi domestik 
masih terus berlanjut akibat relatif terlambatnya Indonesia dalam pemulihan aspek 
kesehatan sehingga Indonesia masih menikmati dampak low-base effect dan pent-
up demand selama Triwulan-II 2022. Faktor kedua adalah aspek musiman periode 
Ramadhan dan Idul Fitri yang jatuh di triwulan kedua tahun ini berkontribusi 
menopang tumbuhnya konsumsi masyarakat. Dengan porsi mencapai 53% dari PDB, 
konsumsi rumah tangga tumbuh hingga 5,51% (y.o.y) di Triwulan-II 2022, melonjak 
dari 4,34% (y.o.y) di triwulan sebelumnya. Ketiga, lonjakan harga komoditas akibat 
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tereskalasinya tensi geopolitik dan berlanjutnya pemulihan ekonomi global 
menguntungkan Indonesia sebaga net eksportir komoditas energi utama, seperti 
batubara dan CPO, dalam bentuk tingginya nilai ekspor dan penerimaan pajak. 
Ekspor meningkat sebesar 19,74% (y.o.y) dan pajak kurang subsidi meningkat 
hingga 39,42% (y.o.y) sehingga tercatat sebagai penerimaan neto pajak tertinggi 
sejak 2015. Faktor terakhir yang mendorong kuatnya pertumbuhan ekonomi 
Triwulan-II 2022 adalah keputusan pemerintah Indonesia untuk menaikkan subsidi 
BMM dan menunda kenaikan harga di tengah meroketnya harga minyak global 
membantu mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Inflasi selama 
periode April-Juni 2022 ternyata memiliki rerata ‘hanya’ sebesar 3,79% (y.o.y) dan 
memuncak selama triwulan tersebut di Juni dengan inflasi sebesar 4,35% (y.o.y), jauh 
di bawah angka inflasi Oktober 5,71% (y.o.y) dan titik tertinggi tahun ini sebesar 
5,95% (y.o.y) di September lalu. 
  

Tabel 1: Proyeksi Pertumbuhan PDB LPEM FEB UI 
Triwulan-III 2022 FY 2022 FY 2023 

5,77% - 5,85% 5,3% - 5,4% 5,0% - 5,1% 
 
Paruh kedua 2022 muncul berbagai tantangan perekonomian yang belum terlihat 
selama Semester-I 2022. Pelanjutan pengetatan suku bunga moneter oleh berbagai 
bank sentral dunia telah memicu arus modal keluar secara masif dari negara 
berkembang, termasuk Indonesia; menyebabkan depresiasi dari berbagai mata 
uang. Ditambah dengan naiknya harga komoditas global dan kebijakan harga BBM 
oleh pemerintah Indonesia, depresiasi Rupiah mendorong laju inflasi mencapai titik 
tertingginya dalam tujuh tahun terakhir. Namun, perekonomian Indonesia masih 
memiliki potensi untuk tumbuh di atas 5% di sisa tahun 2022. Khusus untuk Triwulan-
III 2022, dampak low-base effect dari Triwulan-III 2021 yang mencatatkan 
pertumbuhan positif PDB terendah selama periode Covid-19 (3,51%, y.o.y), dapat 
mendorong lonjakan pertumbuhan PDB di Triwulan-III 2022. Lebih lanjut, 
permintaan domestik yang solid dan performa ekspor yang baik mampu memberi 
tambahan pertumbuhan ekonomi Indonesia di sisa tahun 2022. Oleh sebab itu, kami 
memprediksi PDB Indonesia akan tumbuh di kisaran 5,77% hingga 5,85% (y.o.y) di 
Triwulan-III 2022 dan tumbuh 5,35% untuk keseluruhan tahun 2022. 
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Tantangan Mendatang: Guncangan Perekonomian Global dan Krisis Utang 

Dampak dari Pengetatan Moneter yang Agresif dan Tanpa Koordinasi 
Dua tahun setelah resesi global yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 pada tahun 2020 lalu, 
ekonomi dunia saat ini menghadapi badai stagflasi yang semakin dalam dengan meningkatnya 
risiko krisis keuangan. Ketika pertumbuhan melambat tajam, kekhawatiran akan datangnya 
putaran lain dari resesi global meningkat. Tekanan stagflasi juga meningkat karena inflasi 
mencapai titik tertinggi dalam beberapa dekade di banyak negara. Ketegangan geopolitik 
membayangi prospek pertumbuhan global, dengan perang Rusia melawan Ukraina telah 
menyebabkan gangguan ekonomi yang signifikan, memperkuat tantangan sisi penawaran yang 
sudah ada sebelumnya dan meningkatka volatilitas di pasar komoditas. Selain itu, meningkatnya 
biaya pinjaman global meningkatkan risiko kesulitan finansial di antara banyak negara yang 
selama dekade terakhir telah mengakumulasi utang pada tingkat tercepat dalam lebih dari 
setengah abad, membahayakan keberlanjutan utang mereka. Selain itu, kebijakan yang tidak 
tepat waktu dan kurangnya koordinasi di antara negara-negara besar telah memperburuk 
masalah ini, mendorong ekonomi global ke jurang kehancuran. 

Akibatnya, konsensus untuk pertumbuhan global pada 2022 dan 2023 telah diturunkan secara 
signifikan sejak awal tahun. Meskipun perkiraan ini tidak menunjukkan kontraksi global untuk 
tahun ini atau tahun depan, ada pola yang muncul dari pengalaman-pengalaman resesi 
terdahulu, seperti fakta bahwa setiap resesi global sejak tahun 1970 didahului oleh perlambatan 
pertumbuhan global yang signifikan pada tahun sebelumnya. Kondisi tersebut saat ini sedang 
terjadi—meningkatkan prospek resesi global dalam waktu dekat. Prakiraan IMF untuk 
pertumbuhan PDB global akan melambat dari 6,0% pada 2021 menjadi 3,2% pada 2022 dan 
2,7% pada 2023. Prakiraan pertumbuhan global ini telah terkoreksi ke bawah karena perkiraan 
pertumbuhan yang lebih rendah untuk dua ekonomi terbesar, AS dan China. Ini akan menjadi 
profil pertumbuhan terlemah sejak 2001, kecuali untuk krisis keuangan global dan pandemi 
Covid-19. 

Gambar A: Proyeksi Pertumbuhan Global 
IMF (%) 

 Gambar B: Perubahan Kumulatif Suku 
Bunga Kebijakan (Percentage Points) 

 
Sumber: World Economic Outlook October 2022 

 

 
Sumber: Bank for International Settlements (BIS) 

 
Sementara itu, IMF juga memproyeksikan inflasi global akan meningkat dari 4,7% pada tahun 
2021 menjadi 8,8% pada tahun 2022 tetapi menurun menjadi 6,5% pada tahun 2023 dan menjadi 
4,1% pada tahun 2024. Tekanan inflasi yang meningkat telah terlihat di AS sejak awal 2022 dan 
saat ini juga terjadi di kawasan Eropa. Dengan perputaran siklus ekonomi global dan pengetatan 
moneter oleh sebagian besar bank sentral utama yang semakin berpengaruh, tingkat inflasi 
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diproyeksikan mencapai puncaknya pada kuartal ini di sebagian besar ekonomi utama dan akan 
tetap jauh di atas target bank sentral di sebagian besar negara di dunia. Namun, diperkirakan 
akan menurun pada kuartal keempat dan sepanjang tahun 2023. 
 
Bank-bank sentral di seluruh dunia masih terus memperketat kebijakan moneternya dengan 
menaikkan suku bunga dengan spirit untuk mengatasi tekanan inflasi global yang sedang 
berlangsung, yang pada akhirnya memicu resesi global. Di bulan lalu, Bank of England (BoE) dan 
Reserve Bank of Australia (RBA) menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin. Sementara itu pada 
periode yang sama, sebagai bank sentral besar terakhir yang menaikkan suku bunga, European 
Central Bank (ECB) melanjutkan kebijakan pengetatan dengan menaikkan suku bunga kedua 
kalinya sebesar 75 basis poin, karena inflasi di Eurozone mencapai 10% bulan lalu. Kenaikan suku 
bunga yang agresif juga diambil oleh Federal Reserve AS, yang telah memutuskan untuk 
menaikkan suku bunga acuan untuk kelima kalinya berturut-turut tahun ini, dengan kenaikan 
sebesar 75 basis poin pada September 2022 ke kisaran target 3,00%-3,25%; menjadikannya 
sebagai level tertinggi sejak 2008. Secara kumulatif, The Fed telah menaikkan suku bunga 
kebijakannya sebesar 300 basis poin sejak Januari 2021. Selain itu, banyak negara berkembang 
juga telah memperpanjang tren pengetatan yang telah dimulai pada pertengahan 2021. 
Menyusul negara-negara berkembang lainnya, Bank Indonesia dan Bank of Thailand mulai 
menaikkan suku bunga acuan sejak Agustus 2022, dengan total kenaikan masing-masing sebesar 
125 dan 50 basis poin pada tahun ini, setelah cukup lama bersikap dovish. 
 

Gambar C: Tingkat Depresiasi  Gambar D: Posisi Utang (% terhadap PDB) 

 
Sumber: Investing.com 

 

 
Sumber: International Monetary Fund 

 

Di antara kegagalan kebijakan yang memperparah risiko stagflasi, the Fed pada awalnya lambat 
untuk mengetatkan kebijakan moneter ketika inflasi mulai meningkat, dengan fokus pada kinerja 
inflasi saat ini dibandingkan dengan inflasi yang akan datang. Kemudian the Fed memperketat 
kebijakan secara agresif dan melebihi ekspektasi, sehingga menimbulkan shock ke seluruh dunia. 
Kebijakan moneter yang tidak terkoordinasi tersebut telah secara signifikan merusak kepercayaan 
investor, memicu peningkatan volatilitas di pasar keuangan dan menekan aktivitas ekonomi. 
Pengetatan agresif yang dilakukan oleh the Fed telah memperlebar perbedaan suku bunga antara 
AS dan negara-negara lain. Karena investor semakin bersikap risk averse terhadap situasi global 
saat ini, suku bunga AS yang lebih tinggi telah mengakibatkan arus keluar modal bersih dari pasar 
negara berkembang. Akibatnya, Dolar AS terapresiasi ke level tertinggi selama multi-dekade 
sementara mata uang utama lainnya terdepresiasi lebih lanjut. Implikasi dari Dolar yang menguat 
telah memperburuk masalah inflasi di pasar negara berkembang, terutama dalam hal inflasi 
impor, sehingga memaksa mereka untuk mengorbankan cadangan devisa dan menerapkan sikap 
pengetatan moneter untuk menstabilkan mata uang dan mengatasi tekanan inflasi. 
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Pada saat yang sama, tantangan yang terbentang di depan tidak hanya didorong oleh kombinasi 
inflasi yang tinggi dan prospek pertumbuhan yang suram, tetapi juga oleh krisis utang yang parah. 
Sebagai akibat dari dampak krisis Covid-19, yang mengharuskan semua negara untuk 
mengerahkan stimulus fiskal besar-besaran, perekonomian global telah menumpuk utang. 
Selama tiga tahun terakhir, rasio utang terhadap PDB negara maju dan berkembang meningkat 
secara signifikan. Mengingat keadaan saat ini, di mana perekonomian global melambat dan biaya 
hidup meningkat, stimulus fiskal diperlukan untuk mempertahankan daya beli dan melindungi 
kelompok miskin dan rentan. Namun, tidak semua negara memiliki ruang fiskal yang memadai 
untuk memberikan stimulus tambahan. Situasi ini telah menempatkan sejumlah negara pada risiko 
serius dalam menghadapi krisis utang. 

Lebih lanjut, dampak dari krisis Covid-19 telah mengakibatkan dampak asimetris beban utang 
antar kelompok negara, dengan negara-negara berpenghasilan menengah berada pada posisi 
yang agak kurang menguntungkan. Rasio utang terhadap PDB kelompok negara maju 'hanya' 
meningkat sebesar 8,5% menjadi 112,4% pada tahun 2022 dari 103,9% pada tahun 2019, 
sedangkan rasio utang terhadap PDB negara-negara pasar berkembang dan ekonomi 
berpenghasilan menengah meningkat sebesar 10,5% (dari 54,5% menjadi 65,1%) selama periode 
yang sama. Secara umum, pasar negara berkembang dan ekonomi berpenghasilan menengah 
memiliki ruang fiskal yang lebih terbatas dibandingkan dengan negara maju, dan masalah utang 
mereka telah diperburuk oleh akumulasi utang relatif yang lebih tinggi selama periode Covid-19. 

Ketika semua negara menghadapi potensi risiko masalah keberlanjutan utang, negara-negara 
selain negara maju menghadapi tekanan yang lebih besar pada keberlanjutan utang mereka dan 
pada risiko krisis utang yang lebih tinggi. Negara-negara yang memiliki utang tinggi, seperti Sri 
Lanka, kemungkinan besar menghadapi kesulitan dengan keberlanjutan utangnya, setelah 
pemerintah mengumumkan gagal bayar utang sebesar USD51 miliar pada April 2022. Secara 
keseluruhan, dengan meningkatnya ketidakpastian saat ini, banyak negara berisiko mengalami 
gagal bayar utang. Pengetatan moneter global telah menimbulkan kekhawatiran mengenai 
keberlanjutan utang karena kenaikan suku bunga menambah tekanan bagi negara-negara yang 
bergulat dengan utang yang meningkat melalui biaya pinjaman yang lebih tinggi. 

Kondisi Utang Indonesia menghadapi Guncangan Ekonomi Global 
Pengetatan moneter semakin menekan ketahanan utang di tengah tingginya jumlah utang akibat 
pengeluaran ekstra yang diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi selama pandemi Covid-
19 yang belum pernah terjadi sebelumnya. Utang sektor publik global telah melonjak ke level 
tertinggi pada tahun 2020 dibandingkan dengan tingkat sebelum pandemi. Serupa dengan 
kenaikan utang sektor publik, meski tidak dalam jumlah yang sama, utang sektor swasta global 
juga meningkat. Di Indonesia, rasio jumlah utang swasta dan publik terhadap PDB telah melonjak 
menjadi 79,3% pada tahun 2020 dari 71,4% pada tahun 2019. Tambahan rasio utang publik dan 
swasta sebesar 7,9% terutama didorong oleh rasio utang pemerintah umum/PDB yang lebih 
tinggi sebesar 6,1% seiring dengan peningkatan pengeluaran pemerintah untuk kebutuhan aspek 
kesehatan serta paket perlindungan rumah tangga dan bisnis selama pandemi; menyebabkan 
total rasio utang pemerintah umum/PDB mencapai 36,6% pada tahun 2020. Utang yang lebih 
tinggi di Indonesia juga disumbang oleh rasio utang privat yang lebih tinggi tetapi dengan 
eskalasi yang relatif lebih rendah hanya meningkat 1,9% dari 40,8% pada 2019 menjadi 42,7% 
dari PDB pada tahun 2020. Rasio utang privat/PDB yang cukup stabil dapat dijelaskan dengan 
meningkatnya sikap penghindaran risiko dari bisnis selama krisis kesehatan mengingat kondisi 
permintaan yang tidak stabil, dimana lebih dari separuh utang privat adalah utang korporasi non-
keuangan (58%), sedangkan sisanya adalah utang dari rumah tangga (42%). 
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Gambar E. Rasio Utang Sektor Publik dan Privat Ratio (% PDB) di Negara 
Berkembang (%) 

 
Sumber: IMF Global Debt Database  
Catatan: Perhitungan utang sektor publik berasal dari utang pemerintah umum (persen dari PDB), **hanya data utang 
pemerintah pusat yang tersedia (persen dari PDB); Perhitungan utang sektor privat/swasta berasal pinjaman dan surat 
utang yang dikeluarkan oleh rumah tangga dan perusahaan non-finansial (persen dari PDB)  

Meskipun utang lebih tinggi selama pandemi, akumulasi rasio utang publik dan privat Indonesia 
masih relatif lebih rendah dibandingkan negara berkembang lainnya seperti Thailand (195,3%), 
Malaysia (223,4%), dan RRT (268,7%). Meninjau rasio utang pemerintah pusat terhadap PDB, 
setelah mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar 41,6% pada Triwulan-I 2021, rasio utang 
pemerintah pusat sebagai persentase terhadap PDB nominal telah menurun dan tercatat sebesar 
39% pada Triwulan-II 2022, masih berada di bawah rasio maksimum yang diizinkan pada 60%. 
Kenaikan harga komoditas memungkinkan penerimaan negara melebihi target pada 2021 dan 
tren berlanjut pada 2022. Akumulasi surplus anggaran kemudian dapat dimanfaatkan sebagai 
bantalan fiskal. Sementara tingkat rasio utang pemerintah pusat saat ini masih lebih tinggi 
dibandingkan dengan tingkat pra-pandemi sekitar 30% dari PDB, secara signifikan angka ini lebih 
rendah dari negara-negara berkembang, seperti Malaysia dan Turki masing-masing sebesar 
62,1% dan 42,1%. Angka tersebut juga jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara maju, 
seperti Jepang, Singapura, dan AS, yang semuanya memiliki rasio di atas 100%. Rasio utang 
terhadap PDB yang relatif rendah dapat mengurangi risiko lonjakan beban untuk membayar 
utang yang membengkak selama pandemi Covid-19. Selain itu, risiko gagal bayar bunga dan 
pokok utang di tengah inflasi dan suku bunga yang tinggi juga dipengaruhi pada beberapa faktor, 
antara lain komposisi kreditur, mata uang, serta struktur maturitas.   

Gambar L: Rasio Utang Pemerintah Pusat (% PDB), 2009 – 2021 

 
Sumber: CEIC 
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Melihat pada komponen utang pemerintah pusat, terjadi pergeseran menarik pada komposisi 
kreditur. Pangsa utang pemerintah pusat yang berasal dari kreditur dalam negeri setidaknya 
meningkat sejak tahun 2010 dan mendominasi total utang pemerintah pusat sejak 2020. Hingga 
akhir tahun 2021, utang pemerintah pusat tercatat sebesar Rp6.984 triliun dengan pangsa 
kreditur domestik mencapai 59% sedangkan utang pemerintah pusat dari kreditur asing tercatat 
sebesar 41%. Peningkatan rasio kreditur domestik pada tahun 2020 antara lain disebabkan oleh 
aksi jual yang cukup masif oleh investor asing serta adanya kesepakatan antara Bank Indonesia 
dan Pemerintah Indonesia, di mana bank sentral melakukan pembelian obligasi pemerintah. Hal 
ini utamanya ditujukan untuk memberikan pembiayaan yang lebih murah dalam penanganan 
Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah pusat, termasuk di dalamnya perawatan kesehatan dan 
jaring pengaman sosial. Bank Indonesia tercatat melakukan pembelian langsung obligasi 
pemerintah sebesar Rp397,6 triliun pada 2020 dan Rp439 triliun pada 2021. 

Sementara itu, komposisi utang pemerintah pusat berdasarkan denominasi mata uang 
mengindikasikan adanya rasio yang lebih besar untuk pangsa mata uang domestik dengan tren 
kenaikan yang stabil setidaknya sejak tahun 2010. Pada tahun 2010, persentase utang pemerintah 
pusat dalam mata uang domestik adalah sebesar 54% kemudian meningkat menjadi 70% di tahun 
2021. Dengan utang yang lebih tinggi dalam mata uang domestik, risiko nilai tukar akan 
berkurang dimana depresiasi nilai tukar dapat menyebabkan peningkatan pembayaran utang 
dengan mata uang lokal atas utang dengan nilai mata uang asing. Selain itu, kenaikan suku bunga 
yang dipicu oleh sikap agresif sebagian besar bank sentral meningkatkan biaya pinjaman, yang 
kemudian akan menjadi beban lain dalam mengelola utang pemerintah, terutama untuk utang 
berdenominasi mata uang asing. 
 

Gambar F: Komposisi Utang Pemerintah 
Menurut Kreditur 2010-2021 

 Gambar G: Komposisi Utang Pemerintah 
Menurut Denominasi Mata Uang 2010-2021 

 
Sumber: CEIC 

 

 
Sumber: CEIC 

Melihat komposisi utang pemerintah berdasarkan tipe, maka dapat terlihat bahwa utang 
pemerintah utamanya didominasi oleh surat utang dibandingkan dengan pinjaman atau loans. 
Pada tahun 2010, proporsi surat utang pemerintah adalah 63% dibandingkan dengan pinjaman 
yang tercatat sebesar 37%. Pangsa surat utang meningkat secara bertahap dan mencapai 88%, 
atau setara dengan Rp6.092 triliun, dari total utang pemerintah sebesar Rp6.984 triliun 
sedangkan pangsa pinjaman hanya 12% pada tahun 2021. Setidaknya terdapat dua alasan bagus 
mengapa dominasi utang dalam bentuk surat utang atas pinjaman sebenarnya adalah hal yang 
baik. Alasan pertama adalah bahwa Pemerintah Indonesia akan dipaksa untuk menjaga disiplin 
fiskal setiap tahun. Adanya langkah yang tidak cermat dalam menjaga kondisi fiskal akan langsung 
tercermin oleh pasar melalui kenaikan imbal hasil atau yield, seiring dengan pemilik surat utang 
yang akan cenderung melakukan penjualan. Mengingat fakta bahwa Pemerintah Indonesia masih 
berusaha untuk meningkatkan peringkat negara, maka disiplin fiskal akan menjadi fokus utama 
untuk beberapa tahun ke depan. Naiknya rating atau peringkat Indonesia, jika berhasil, akan 
dapat menekan suku bunga sehingga pembayaran beban bunga akan lebih kecil. Alasan kedua, 
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pemerintah dapat menggunakan surat utang tersebut sebagai katalis pendalaman pasar 
keuangan untuk mendorong lebih banyak tabungan melalui penyediaan instrumen keuangan 
yang aman. 

Gambar H: Komposisi Utang Pemerintah  
2010-2021 

 Gambar I: Komposisi Utang Pemerintah 
Menurut Jangka Waktu Pembayaran 2010-

2021 

 
Sumber: CEIC 

 

 
Sumber: CEIC 

 
Pemerintah juga telah menunjukkan komitmen pengelolaan utang yang bijak dengan 
meningkatkan dominasi utang jangka panjang setidaknya dalam lima tahun terakhir. Data terakhir 
pada tahun 2021 menunjukkan bahwa kumulatif utang pemerintah sebesar Rp6.914,0 triliun, 
meningkat secara bertahap dan substansial selama lima tahun terakhir, sejalan dengan kebutuhan 
pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan produktif lainnya. Secara lebih 
spesifik, berdasarkan waktu jatuh tempo, utang tersebut didominasi oleh utang jangka panjang 
yang mencapai sekitar Rp6.471,5 triliun atau 93,6% dari total utang pemerintah dan tumbuh 
sebesar 15,4% (y.o.y), sedangkan utang jangka pendek tercatat sebesar Rp442. 0,5 triliun atau 
6,4% dari total dan turun dari tahun sebelumnya sebesar 6,3% (y.o.y). Hal ini menunjukkan bahwa 
pembayaran utang akan menurun dalam APBN seiring dengan peningkatan utang jangka 
menengah dan panjang. Oleh karena itu, pembayaran utang akan mengurangi beban anggaran 
tahunan di masa depan. 

Melihat komponen belanja APBN, Rp405,87 triliun dialokasikan untuk pembayaran bunga dalam 
APBN-P 2022 atau sekitar 13,1% dari total belanja. Nilai nominal tersebut menunjukkan 
peningkatan sebesar 8,7% dibandingkan dengan APBN-P 2021. Porsi pembayaran bunga dalam 
total belanja menunjukkan peningkatan yang lambat namun stabil sejak 2014, atau sejak Presiden 
Joko Widodo menjabat. Akumulasi utang sebagian besar telah disalurkan untuk kegiatan 
produktif. Peningkatan utang sebagian besar untuk membiayai proyek infrastruktur yang 
merupakan Presiden Joko Widodo dan tujuan penciptaan lapangan kerja secara besar-besaran. 
Belanja telah disalurkan ke proyek-proyek berskala besar, termasuk bandara, pelabuhan laut, 
sistem transportasi massal cepat, jalan tol, serta pembangkit listrik tenaga panas dan air. Untuk 
tahun 2023, Kementerian Keuangan menargetkan pembayaran bunga sebesar 14,5% dari total 
belanja atau sedikit di atas Rp441 triliun. Jumlah ini sedikit meningkat dibandingkan angka APBN-
P 2022. Peningkatan pembayaran bunga nominal sebagian besar berasal dari akumulasi utang 
dalam tiga tahun terakhir selama pandemi. Kementerian Keuangan disebut akan mengikuti 
beberapa strategi dalam mengelola pembayaran bunga dan utang secara umum untuk tahun 
2023; debt switch dan memprioritaskan utang dalam mata uang domestik untuk membatasi risiko 
nilai tukar. 
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Gambar J: Pembayaran Bunga (% Total 
Belanja) 

 Gambar K:  Peringkat Kredit S&P, Beberapa 
Negara Terpilih 

 
Sumber: CEIC 
Catatan: Data 2011 – 2021 berasal dari Realisasi APBN, 
Data 2022 berasal dari APBN-P, Data 2023 berasal dari 
APBN 2023  

 Credit Rating 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Brazil BB BB BB- BB- BB- BB- 

China, People's 
Republic of 

AA- A+ A+ A+ A+ A+ 

India BBB- BBB- BBB- BBB- BBB- BBB- 

Indonesia BB+ BBB- BBB- BBB BBB BBB 

Malaysia A- A- A- A- A- A- 

Mexico BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB BBB 

Philippines BBB BBB BBB BBB+ BBB+ BBB+ 

South Africa BBB- BB BB BB BB BB- 

Thailand BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ 

Turkey BB BB BB- B+ B+ B+ 

Vietnam BB- BB- BB- BB BB BB 

Sumber: World Government Bonds 

Posisi utang yang cukup baik dikombinasikan dengan prospek ekonomi membawa tiga lembaga 
pemeringkat kredit utama, yaitu Standard & Poor's, Moody's, dan Fitch untuk menilai peringkat 
kredit pemerintah Indonesia masing-masing pada BBB dengan prospek stabil, Baa2 dengan 
prospek stabil, dan BBB dengan prospek stabil. Peringkat yang lebih baik menunjukkan bahwa 
investor internasional memiliki persepsi risiko yang lebih rendah terhadap kelayakan kredit negara 
Indonesia, akibatnya mengurangi biaya pinjaman melalui imbal hasil yang diharapkan lebih 
rendah. Dibandingkan dengan negara tetangga, termasuk Malaysia, Filipina, dan Thailand, 
Indonesia masih memiliki peringkat kredit yang lebih rendah, namun dalam enam tahun terakhir, 
peringkat kredit Indonesia telah ditingkatkan dua kali, menunjukkan perbaikan berkelanjutan 
karena upaya kolektif dalam stabilitas makroekonomi yang didukung oleh kebijakan moneter, 
fiskal, dan perubahan struktural untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang kuat serta 
bagaimana investor semakin percaya pada kinerja Indonesia. 

Dari aspek eksternal, posisi utang luar negeri Indonesia di 2021 mencapai USD416 miliar, hampir 
tiga kali lipat dari posisinya di tahun 2007 dan meningkat 30% dari lima tahun sebelumnya. 
Sekilas, pola peningkatan utang luar negeri dari sektor publik dan swasta terlihat berpotensi 
menimbulkan risiko terkait beban utang, terutama dari risiko perubahan nilai tukar. Walaupun 
meningkat secara cepat, beberapa indikator dapat menjadi acuan untuk mengukur risiko utang 
secara tepat. Salah satunya adalah rasio utang luar negeri terhadap PDB. Secara historis, rasio 
utang luar negeri terhadap PDB Indonesia meningkat stabil selama periode boom komoditas dari 
2011 hingga 2015 dan cenderung stagnan setelahnya dalam kisaran 35%-36% (kecuali di tahun 
2020 saat muncul pandemi Covid-19 yang rasionya melonjak hingga 39.4% akibat angka PDB 
yang cukup tertekan) dan per 2021 berada di angka 35,1%. Relatif terhadap ukuran 
perekonomian, utang luar negeri Indonesia relatif kecil ketimbang negara peers, seperti  Brazil 
(35,3%), Thailand (37,9%), Afrika Selatan (38.3%), Vietnam (38.4%), Meksiko (46.3%), Turki 
(54.2%), Argentina (56.6%), dan Malaysia (69.3%). 

Lebih lanjut, profil jatuh tempo dari utang luar negeri juga dapat menjadi salah satu tolok ukur 
kesehatan utang luar negeri. Semakin kecil proporsi utang dalam jangka pendek, semakin aman 
profil utang luar negeri. Dalam 10 tahun terakhir, rasio utang luar negeri jangka pendek 
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berdasarkan tenggat jatuh tempo asli terhadap total utang luar negeri menurun dari 17,54% di 
2012 ke hanya 11,51% di 2021. Demikian pula, rasio utang jangka pendek berdasarkan sisa 
tenggat jatuh tempo terhadap total utang luar negeri pada periode yang sama menurun dari 
21,65% ke 14,28%. Kondisi ini menggambarkan peningkatan pengelolaan risiko utang luar negeri 
dari tahun ke tahun. 

Gambar N: Utang Luar Negeri terhadap 
PDB  

 Gambar O: Utang Luar Negeri terhadap 
Cadangan Devisa 

 
Sumber: CEIC 

 

 
Sumber: Bank Indonesia 

Dalam konteks kapasitas pembayaran utang, indikator lainnya yang dapat dipertimbangkan 
adalah rasio utang jangka pendek terhadap cadangan devisa, mengingat cadangan devisa 
menggambarkan kecukupan mata uang asing di domestik. Walaupun nilainya cenderung 
berfluktuasi dalam 15 tahun terakhir, rasio ini mencapai titik terendahnya sejak tahun 2009 dan 
tercatat sebesar 41% (Gambar O). Lebih lanjut, debt service ratio yang mengukur  perbandingan 
jumlah hutang dengan penghasilan yang diterima setiap bulannya, tercatat turun ke 18,04% di 
Triwulan-II 2022 dari 28,28% di periode yang sama tahun lalu. Dibandingkan negara peers, rasio 
ini relatif lebih tinggi ketimbang India dan Thailand yang tercatat sebesar 5,20% dan 5,68%, 
namun lebih rendah ketimbang Brazil dan Malaysia yang memiliki debt service ratio sebesar 
27,20% dan 23,27%. Walaupun debt service ratio yang lebih rendah menunjukkan kemampuan 
pembayaran utang yang lebih baik, level saat ini masih dalam batas aman di bawah 20%. Melihat 
profil utang luar negeri Indonesia berdasarkan data terkini, posisi utang Indonesia relatif aman 
dan stabil. Kondisi ini menjadi bekal yang baik untuk Indonesia dalam menghadapi gejolak 
finansial global yang sedang berlangsung saat ini. 

Paruh kedua 2022 merupakan keberlanjutan dari kondisi pengetatan moneter global yang 
memicu arus modal keluar secara masif dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini 
mendorong tren depresiasi nilai tukar di berbagai negara dan negara yang memiliki paparan 
tinggi terhadap risiko nilai tukar menghadapi isu gagal bayar yang cukup serius. Tingginya utang 
jangka pendek dengan denominasi mata uang asing merupakan kombinasi yang biasanya 
berujung kondisi gagal bayar, seperti yang terjadi pada Sri Lanka awal tahun ini. Tanpa adanya 
pengelolaan utang yang baik di waktu normal, sebuah negara akan mudah terperangkap risiko 
gagal bayar di kondisi krisis. 

Berkat pengelolaan utang yang baik selama periode sebelum Covid-19 dan selama masa krisis 
pandemi, Indonesia tidak termasuk pada golongan negara yang menghadapi risiko gagal bayar 
di 2022 dan 2023. Seperti yang sudah didiskusikan sebelumnya, Indonesia telah mengalami 
perbaikan di berbagai aspek utang, seperti kepemilikan, tipe utang, denominasi mata uang, profil 
jatuh tempo, dan tipe kreditur. Utang pemerintah Indonesia relatif rendah yang didominasi oleh 
utang jangka panjang dan denominasi Rupiah. Walaupun beban bunga utang terus meningkat 
dalam beberapa tahun terakhir, disiplin fiskal yang baik berpotensi menurunkan beban bunga 
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“Ekonomi Indonesia 
tumbuh sebesar 5,44% 
(y.o.y) di triwulan 
kedua 2022, tertinggi 
kedua sejak 2013 dan 
hanya lebih rendah dari 
angka pertumbuhan 
sebesar 7,07% (y.o.y) di 
Triwulan-II 2021.” 

 
Terus Tumbuh di atas Ekspektasi 

Perekonomian Indonesia terus tumbuh di atas ekspektasi. Diumumkannya data PDB 
Indonesia di Juli lalu menandai triwulan kedua secara beruntun angka PDB lebih 
tinggi dari konsensus analis. Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,44% (y.o.y) di 
triwulan kedua 2022, tertinggi kedua sejak 2013 dan hanya lebih rendah dari angka 
pertumbuhan sebesar 7,07% (y.o.y) di Triwulan-II 2021. Kondisi ini didorong oleh 
beberapa faktor yang berperan dalam tumbuh tingginya angka PDB Indonesia. 
Pertama, momentum pemulihan ekonomi domestik masih terus berlanjut. Saat 
berbagai negara telah mengalami normalisasi tingkat permuintaan domestik pasca 
kontraksi dalam selama pandemi Covid-19, Indonesia relatif terlambat dalam 
pemulihan aspek kesehatan. Situasi ini membuat Indonesia masih menikmati 
dampak low-base effect dan pent-up demand selama Triwulan-II 2022. Faktor kedua 
yang menunjang performa ekonomi yang solid adalah faktor musiman. Periode 
Ramadhan dan Idul Fitri yang jatuh di triwulan kedua tahun ini berkontribusi 
menopang pertumbuhan ekonomi dan bisnis. Tereskalasinya tensi geopolitik dan 
pulihnya perekonomian global telah mengerek harga komoditas yang menjadi faktor 
ketiga. Sebagai net eksportir komoditas energi utama, seperti batubara dan CPO, 
Indonesia menikmati windfall dalam bentuk lonjakan nilai ekspor dan penerimaan 
perpajakan yang berkontribusi signifikan dalam pertumbuhan angka PDB triwulan 
lalu. Namun, naiknya harga komoditas energi menimbulkan risiko terhadap 
pertumbuhan ekonomi akibat dampaknya terhadap naiknya tingkat harga yang akan 
berdampak pada biaya produksi dan daya beli masyarakat. Beruntungnya, potensi 
dampak negatif ini diantisipasi oleh faktor keempat. Keputusan pemerintah 
Indonesia untuk menambah subsidi dan menjaga tingkat harga BBM selama 
Triwulan-II 2022 di tengah lonjakan drastis harga minyak global membantu menahan 
tingkat inflasi relatif rendah selama periode tersebut. Namun, pemerintah 
memutuskan untuk menunda pengurangan subsidi dan menaikkan harga BBM di 
Triwulan-III 2022. Hasil dari pengaambilan keputusan untuk menunda kenaikan harga 
BBM adalah konsumsi meningkat secara stabil seiring momentum pemulihan 
permintaan terjadi di triwulan kedua 2022 tidak terhadang oleh penurunan daya beli 
dampak dari terjaganya angka inflasi. 

Dalam hal pertumbuhan sektoral, sektor transportasi & pergudangan dan akomodasi 
& makanan minuman mencatatkan performa impresif selama triwulan kedua 2022, 
mengindikasikan permintaan terhadap aktivitas rekreasi dan mobilitas fisik 
masyarakat sebagai mesin pertumbuhan ekonomi di triwulan lalu. Sektor transportasi 
& pergudangan melanjutkan pertumbuhan dua digit dari 15,79% (y.o.y) di Triwulan-

utang di masa mendatang. Performa pengelolaan fiskal yang baik juga telah mampu 
membuahkan peningkatan credit rating Indonesia dalam beberapa tahun belakangan. Namun, 
tantangan terkait isu utang di waktu mendatang tidak akan mudah. Berlanjutnya tekanan 
depresiasi dan era suku bunga tinggi membuat pengelolaan utang semakin menantang. Oleh 
karena itu, pengelolaan utang perlu terus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi dan 
perlunya koordinasi erat antara pemerintah Indonesia dan BI. 
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" Peningkatan 
pertumbuhan pada 
keempat subsektor ini 
(teksil & pakaian, kulit 
& alas kaki, logam 
dasar, dan mesin & 
peralatan) memberikan 
sinyal naiknya 
permintaan pada 
durable goods seiring 
pulihnya aktivitas 
ekonomi dan 
optimisme konsumen." 

I 2022 ke 21,27% (y.o.y) di triwulan setelahnya. Lebih lanjut, sektor akomodasi & 
makanan minuman tumbuh sebesar 9,76% (y.o.y) dari 6,56% (y.o.y) selama periode 
yang sama. Di sisi lain, sektor manufaktur sebagai sektor terbesar di perekonomian 
Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan ke 4,01% (y.o.y) di Triwulan-II 2022 
dibandingkan 5,07% (y.o.y) di triwulan sebelumnya. Melambatnya pertumbuhan 
sektor manufaktur sebagian dipengaruhi oleh high-base effect karena pertumbuhan 
yang tinggi di periode yang sama tahun lalu. 

Gambar 1: Pertumbuhan PDB dan 
Industri Utama, 2018-2022Q2 

 Gambar 2: Pertumbuhan Manufaktur dan 
Subsektornya, 2018-2022Q2 

 
Sumber: CEIC 

 

 
Sumber: CEIC 

Perlambatan sektor manufaktur di triwulan lalu juga terefleksikan dari performa 
subsektornya. Dengan total kontribusi lebih dari sepertiga keseluruhan sektor 
manufaktur, subsektor makanan minuman mengalami perlambatan pertumbuhan 
dari 3,75% (y.o.y) di awal 2022 ke 3,68% (y.o.y) di Triwulan-II 2022, walaupun masih 
lebih tinggi dari rerata pertumbuhan 2021 sebesar 2,35% (y.o.y). Senada, subsektor 
kimia & farmasi sebagai subsektor terbesar kedua secara signifikan tumbuh lebih 
rendah 2,10% (y.o.y) di Triwulan-II 2022 dari 6,47% (y.o.y) di triwulan sebelumnya. 
Hal ini didorong oleh anjloknya permintaan untuk produk farmasi seiring pemulihan 
aspek kesehatan dalam negeri. Di sisi lain, beberapa subsektor lainnya mengalami 
pertumbuhan tinggi mencapai dua digit di Triwulan-II 2022. Dibandingkan triwulan 
sebelumnya, di Triwulan-II 2022 subsektor tekstil & pakaian serta kulit & alas kaki 
tumbuh 13,74% (y.o.y) dari 12,45% (y.o.y) dan 13,12% (y.o.y) dari 8,25% (y.o.y) secara 
berurutan. Subsektor logam dasar tercatat sebagai subsektor dengan pertumbuhan 
tertinggi dengan tingkat pertumbuhan mencapai 15,79% (y.o.y) di triwulan kedua 
tahun ini, melonjak signifikan dari 7,90% (y.o.y) di triwulan sebelumnya. Serupa, 
pertumbuhan subsektor mesin dan peralatan meningkat dari 9,92% (y.o.y) di 
Triwulan-I 2022 ke 11,22% (y.o.y) di Triwulan-II 2022. Peningkatan pertumbuhan 
pada keempat subsektor ini memberikan sinyal naiknya permintaan pada durable 
goods seiring pulihnya aktivitas ekonomi dan optimisme konsumen. 

Selain manufaktur, basis pertumbuhan yang tinggi juga sedikit banyak berpengaruh 
pada pertumbuhan yang dicatatkan oleh sektor perdagangan besar dan eceran. 
Pada Triwulan II-2020, sektor perdagangan besar dan eceran mencatatkan 
pertumbuhan yang solid sebesar 9,52% (y.o.y). Sementara, pada Triwulan II-2022, 
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" Tren perlambatan 
pada pertumbuhan 
subsektor 
perdagangan 
kendaraan dan 
sepeda motor ini 
sejalan dengan data 
GAIKINDO yang 
mencatatkan angka 
penurunan penjualan 
sepeda motor yang 
cukup signifikan. " 

perdagangan besar dan eceran tumbuh 4,42% (y.o.y) atau sedikit lebih lambat dari 
pertumbuhan triwulan sebelumnya yakni sebesar 5,71% (y.o.y). Dilihat dari masing-
masing komponennya, subsektor perdagangan non-kendaraan dan sepeda motor 
yang menyumbang porsi terbesar kepada total nilai sektor perdagangan besar dan 
eceran sebesar 82,4%, mengalami penurunan pertumbuhan yang cukup besar 
menjadi 4,67% (y.o.y) di Triwulan II-2022 setelah pada triwulan sebelumnya 
mengalami penguatan sebesar 5,34% (y.o.y). Demikian pula subsektor perdagangan 
kendaraan dan sepeda motor juga mencatatkan adanya perlambatan laju 
pertumbuhan yang cukup signifikan dari 7,14% (y.o.y) pada Triwulan I-2022 menjadi 
3,28% (y.o.y) pada Triwulan II-2022. Tren perlambatan pada pertumbuhan subsektor 
perdagangan kendaraan dan sepeda motor ini sejalan dengan data GAIKINDO yang 
mencatatkan angka penurunan penjualan sepeda motor yang cukup signifikan.  

Gambar 3: Pertumbuhan Sektor 
Perdagangan Besar dan Eceran dan 

Subsektornya, 2018-2022Q2 

 Gambar 4: Pertumbuhan Sektor 
Transportasi dan Pergudangan dan 

Subsektornya, 2018-2022Q2 

 
Sumber: CEIC 

 

 
Sumber: CEIC 

Berbeda dengan sektor perdagangan besar dan eceran yang tumbuh moderat, 
sektor transportasi dan pergudangan masih melanjutkan pola pertumbuhan yang 
meningkat, seitdaknya dalam kurun waktu tiga triwulan berturut-turut setelah 
sebelumnya mengami pertumbuhan negative pada Triwulan III-2021. Pada Triwulan 
II-2022, sektor transportasi dan pergudangan kembali mencatatkan pertumbuhan 
sebesar 21,27% (y.o.y) atau meningkat tajam dari triwulan sebelumnya yang 
mencatatkan pertumbuhan sebesar 15,79% (y.o.y). Dilihat dari komponennya, moda 
transportasi darat sebagai kontributor utama dengan persentase mencapai 58,2% 
dari total sektor transportasi dan pergudangan tumbuh ke angka 9,77% (y.o.y) pada 
Triwulan II-2022 dari 6,87% (y.o.y) pada Triwulan I-2022. Sementara itu, di antara 
komponen lainnya, sub-sektor angkutan sungai danau bahkan mengalami 
pertumbuhan tiga digit sebesar 100,91%, meningkat tajam dari 41,90% (yoy) pada 
triwulan sebelumnya. Di samping angkutan sungai danau, angkutan udara serta 
angkutan rel juga berhasil mempertahankan pola pertumbuhan yang kuat masing-
masing sebesar 53,20% (y.o.y) dan 43,11% (y.o.y) pada Triwulan I-2022 menjadi 
57,67% (y.o.y) dan 56,94% (y.o.y) pada Triwulan II-2022. Kinerja yang baik yang 
ditunjukkan oleh sektor transportasi dan pergudangan sangat didorong oleh 
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”Tingginya 
pertumbuhan hampir 
di semua sektor 
perekonomian pada 
Triwulan II-2022 
menandakan 
pencapaian yang 
cukup baik dalam 
usaha pelaksanaan 
rencana pemulihan. 
Namun, terlepas dari 
keadaan yang lebih 
baik yang terjadi di 
dalam negeri saat ini, 
ancaman global harus 
terus diantisipasi oleh 
pembuat kebijakan.” 
dengan cara yang 
tepat” 

mobilitas yang tinggi selama Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Melihat kondisi saat 
ini dimana Indonesia terus bergerak menuju situasi seperti pra-pandemi, sektor 
transportasi dan pergudangan juga diharapkan dapat dengan mudah 
mempertahankan pola pertumbuhan positifnya dalam beberapa periode ke depan. 

Dunia saat ini sedang dalam masa pemulihan setelah masa pandemi Covid-19 yang 
cukup memberikan banyak tekanan. Di Indonesia masyarakat kini diperbolehkan 
melakukan perjalanan jauh, mengunjungi tempat-tempat umum termasuk sekolah 
dan kantor, serta melakukan aktivitas normal seperti sebelum situasi pandemi. 
Tingginya pertumbuhan hampir di semua sektor perekonomian pada Triwulan II-
2022 menandakan pencapaian yang cukup baik dalam usaha pelaksanaan rencana 
pemulihan. Namun, terlepas dari keadaan yang lebih baik yang terjadi di dalam 
negeri saat ini, ancaman global harus terus diantisipasi oleh pembuat kebijakan 
dengan cara yang tepat. Dari tingkat inflasi yang masih tinggi, utamanya di negara-
negara maju, hingga pola akselerasi suku bunga yang terjadi di seluruh dunia, 
Pemerintah Indonesia harus menyiapkan bantalan yang tepat guna mencegah 
dampak dari peristiwa tersebut, utamanya pengaruh pada pertumbuhan ekonomi 
Indonesia dalam waktu dekat. 

Ekonomi Domestik Tetap Tangguh 

Melampaui perkiraan konsensus, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II-2022 
didorong oleh konsumsi rumah tangga dan ekspor. Melanjutkan pola dari Triwulan I 
tahun 2022, seluruh komponen pengeluaran tercatat tumbuh positif, kecuali 
pengeluaran pemerintah yang mengalami kontraksi sebesar 5,24% (y.o.y) menyusul 
pertumbuhan negatif sebesar 7,74% (y.o.y) pada Triwulan I-2022. Karena bersifat 
countercyclical, stimulus fiskal berangsur dikurangi seiring dengan perekonomian  
yang mulai kembali ke kondisi normal, yang tercermin dari kontraksi pertumbuhan 
belanja pemerintah. Fokus pada realisasi anggaran, hingga akhir Juni 2022, realisasi 
belanja telah mencapai Rp1.243,6 triliun atau 40,0% dari pagu APBN. Angka ini naik 
6,3% (y.o.y) dibandingkan belanja semester I 2021. Belanja pemerintah diarahkan 
untuk penyaluran berbagai bantuan & subsidi sosial, pendanaan proyek strategis 
nasional, serta program pemulihan ekonomi, termasuk transfer ke daerah. Yang 
menarik, selama semester I, realisasi APBN menunjukkan surplus sebesar Rp73,6 
triliun atau 0,39% terhadap PDB, ditopang oleh peningkatan penerimaan negara 
akibat program Tax Amnesty Jilid II. 

Melihat konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi, kelompok 
ini mencatat pertumbuhan yang solid sebesar 5,51% (y.o.y) selama April – Juni 2022, 
lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tiga bulan pertama tahun 2021 
sebesar 4,34% (y.o.y). Kuatnya pertumbuhan tersebut disebabkan oleh pelonggaran 
pembatasan sosial dan perayaan Ramadhan dan Idul Fitri yang berlangsung pada 
Triwulan II tahun 2022, yang mengakibatkan konsumsi meningkat. Dilihat dari 
komponennya, seluruh kelompok konsumsi mengalami pertumbuhan positif pada 
periode April – Juni 2022 dengan konsumsi makanan & minuman, transportasi & 
komunikasi, dan  peralatan mencapai 75,3% dari total konsumsi, masing-masing 
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“Meski lebih rendah 
dari triwulan 
sebelumnya, 
pertumbuhan positif 
seluruh komponen 
investasi 
mengindikasikan 
pemulihan tetap 
terjaga.” 

tumbuh 4,09% (y.o.y) , 9,69% (y.o.y), dan 3,31% (y.o.y). Pertumbuhan kelompok 
transportasi & komunikasi yang tinggi menunjukkan meredanya kekhawatiran 
terhadap virus Covid-19, yang memungkinkan Pemerintah Indonesia untuk 
melonggarkan pembatasan sosial dan orang-orang untuk bepergian lebih bebas. 

Di sisi kelompok investasi, pada Triwulan II-2022 tercatat tumbuh positif sebesar 
3,07% (y.o.y). lebih rendah dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 4,09% 
(y.o.y). Pertumbuhan gedung & struktur yang menyumbang 73,8% dari total investasi 
tercatat sebesar 0,92% (y.o.y), sedangkan investasi mesin & peralatan yang 
menyumbang 12,1% dari total investasi mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 
16,30% (y.o.y) pada Triwulan II tahun 2022. Meski lebih rendah dari triwulan 
sebelumnya, pertumbuhan positif seluruh komponen investasi mengindikasikan 
pemulihan tetap terjaga. 

Gambar 5: Pertumbuhan Konsumsi Rumah 
Tangga dan Komponennya,  

2017-2022Q2 

 Gambar 6: Pertumbuhan Investasi dan 
Komponen Utamanya, 2017-2022Q2 

 
Source: CEIC 

 

 
Source: CEIC 

Dari sisi kinerja kredit, total kredit tumbuh cukup tinggi sebesar 9,60% (y.o.y) pada 
Triwulan-II 2022, melonjak dari 6,27% (y.o.y) pada bulan sebelumnya. Kinerja total 
kredit yang tinggi ini secara perlahan kembali ke jalur pertumbuhan normalnya pada 
saat periode pra-pandemi, menunjukkan bahwa kemajuan pemulihan ekonomi 
berada sesuai jalurnya didorong oleh kegiatan produksi dan konsumsi yang secara 
bertahap kembali normal. Berdasarkan kelompok kredit, pertumbuhan tertinggi 
terjadi pada kredit modal kerja dengan pertumbuhan yang tercatat dua digit, 
meningkat dari 7,54% (y.o.y) pada Triwulan-I 2022 menjadi 11,99% (y.o.y) pada 
Triwulan-II 2022. Selanjutnya, kredit investasi dan konsumsi juga meningkat masing-
masing menjadi sebesar 8,79% dan 6,54% (y.o.y) dari 5,05% dan 5,43% (y.o.y) pada 
triwulan sebelumnya. 

Sementara itu, menurut perkembangan data terakhir di Agustus 2022, dana pihak 
ketiga tumbuh lebih lambat sebesar 7,77% (y.o.y) dibandingkan dengan angka di 
Juli sebesar 8,60% (y.o.y). Hal ini mengindikasikan aktivitas ekonomi telah pulih dan 
kepercayaan masyarakat masih optimis terhadap perekonomian domestik. Namun, 
seiring dengan penyaluran kredit yang lebih tinggi, kualitas aset yang tercermin dari 
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“Laju inflasi tahunan 
tercatat sebesar 5,71% 
(y.o.y) pada Oktober 
2022 lebih rendah dari 
bulan sebelumnya 
karena beberapa harga 
komoditas pangan yang 
mulai menurun.” 

NPL tetap terjaga pada 2,88% pada data terakhir Agustus 2022. Dengan 
perkembangan keseluruhan, likuiditas perbankan secara umum tetap stabil yang 
tercermin dari nilai Loan to Deposit Ratio (LDR) yang relatif stagnan sebesar 81,2% 
pada Agustus 2022. 

Di tengah ketidakpastian yang tinggi akibat ancaman resesi global, sektor perbankan 
Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang sangat baik berkat pembiayaan yang 
kuat dan penerapan manajemen risiko yang lebih baik. Meskipun kebijakan 
normalisasi moneter dilakukan oleh BI saat ini untuk meredam tekanan inflasi dan 
menstabilkan Rupiah, penyaluran kredit kami perkirakan masih akan terus meningkat 
sejalan dengan pemulihan ekonomi domestik. Selain kenaikan GWM, BI 
mempertahankan sikap dovishnya dengan menaikkan suku bunga acuan sebesar 
125bps dalam tiga bulan terakhir. Oleh karena itu, era suku bunga rendah telah 
berakhir dan perbankan akan bersiap untuk menghadapi lingkungan suku bunga 
yang lebih tinggi ke depan yang berpotensi meningkatkan biaya dana. Namun 
demikian, dampak dari kenaikan suku bunga terhadap sektor riil masih akan terbatas 
pada tahun ini dan baru dapat terealisasi secara penuh di tahun depan, seiring 
dengan masih tingginya kepercayaan publik terhadap fundamental domestik. 

Gambar 7: Komposisi PDB,  
2017Q1-2022Q2 (%) 

 Gambar 8: Pertumbuhan Kredit 
Berdasarkan Penggunaan,  
2017Q1-2022Q2 (y.o.y, %) 

 
Source: CEIC 

 

 
Source: CEIC 

 
Tekanan Inflasi Oktober Mulai Melambat 

Laju inflasi tahunan pada Oktober 2022 tercatat sebesar 5,71% (y.o.y), mulai 
melemah setelah mencapai rekor tertinggi pada bulan sebelumnya sebesar 5,95% 
(y.o.y). Hal ini disebabkan oleh tren penurunan harga beberapa komoditas pangan, 
dimana inflasi bahan makanan tercatat sebesar 7,04% (y.o.y), lebih rendah 
dibandingkan bulan September sebesar 8,69%. Sementara itu, kelompok harga 
bergejolak juga mengalami penurunan dan tercatat sebesar 7,19% (y.o.y). Meskipun 
demikian, laju inflasi untuk komponen energi masih melonjak hingga mencapai 
16,88% (y.o.y) yang juga tercermin pada inflasi sektor transportasi sebesar 16,03% 
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“Secara keseluruhan, BI 
perlu tetap waspada 
atas risiko lonjakan lebih 
lanjut, terutama dari 
inflasi impor karena 
depresiasi mata uang 
yang masih akan 
berlanjut dalam waktu 
dekat.” 

(y.o.y) sebagai efek putaran kedua dari penyesuaian harga BBM bersubsidi oleh 
Pemerintah Indonesia. 

Inflasi inti tercatat sebesar 3,31% (y.o.y) pada Oktober 2022, sedikit lebih tinggi 
dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,21% (y.o.y). Ini merupakan 
yang tertinggi sejak September 2019 yang tercatat di level 3,32% (y.o.y), meski masih 
tergolong jinak. Kenaikan inflasi inti terutama disebabkan oleh kenaikan harga bahan 
bakar minyak yang berdampak langsung pada inflasi di sektor transportasi. Inflasi inti 
diperkirakan akan terus berlanjut karena penyesuaian harga BBM secara tidak 
langsung berdampak pada kenaikan harga komoditas atau pangan. 

Secara bulanan, inflasi terjadi di semua sektor kecuali sektor bahan makanan (-
1,49%), makanan, minuman, dan tembakau (-0,96%), serta informasi, komunikasi, 
dan jasa keuangan (-0,07%). Sementara itu, inflasi inti terjaga pada level yang rendah 
sebesar 0,16% (m.t.m), turun dari 0,30% (m.t.m) pada September 2022 sejalan 
dengan dampak lanjutan yang lebih rendah dari penyesuaian harga bahan bakar dan 
masih rendahnya tekanan inflasi dari sisi permintaan. Di sisi lain, kelompok inflasi 
harga bergejolak pada Oktober 2022 mencatat deflasi sebesar 1,62% (m.t.m), lebih 
tinggi dari perkiraan awal dan deflasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,79% (m.t.m). 
Hal ini terutama dipengaruhi oleh penurunan harga berbagai jenis cabai serta telur 
dan daging ayam ras yang didukung oleh peningkatan stok seiring dengan musim 
panen produk hortikultura, pasokan telur dan daging ayam ras yang lebih dari cukup, 
serta upaya pengendalian harga yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. 

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

 
Sumber: CEIC 

 

 
Sumber: CEIC 

 
Secara keseluruhan, BI perlu tetap waspada atas risiko lonjakan lebih lanjut, terutama 
dari inflasi impor karena depresiasi mata uang yang masih akan berlanjut dalam 
waktu dekat. Di sisi domestik, harga barang kebutuhan pokok berpotensi naik lebih 
lanjut menyusul kenaikan harga energi akibat penyesuaian harga BBM bersubsidi. 
Kedua risiko tersebut akan menekan inflasi utama untuk terus melampaui batas atas 
target inflasi BI 4% di sisa tahun ini. Untuk tahun 2023, inflasi utama dan inti 
diperkirakan akan berkurang secara bertahap mengingat tren normalisasi harga 
energi global dan kelanjutan dari langkah pre-emptive dan forward looking BI untuk 
meredam ekspektasi inflasi. 
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“Badan Koordinasi 
Penanaman Modal 
(BKPM) mencatat 
realisasi investasi 
sebesar Rp307,8 triliun 
selama Triwulan-III 2022 
atau tumbuh sebesar 
42.1% (y.o.y), yang 
merupakan kenaikan 
tertinggi dalam satu 
dekade terakhir.” 

Kembali Mencetak Rekor dalam Realisasi Investasi dalam Satu Dekade 
Realisasi investasi pada triwulan III-2022 kembali mencatat rekor baru dalam satu 
dekade terakhir, yakni Rp307,8 triliun. Jumlah ini tumbuh 42,1% (y.o.y) atau 
meningkat 1,9% (q.t.q) dibandingkan triwulan sebelumnya. Realisasi penanaman 
modal tersebut terdiri dari penanaman modal asing langsung (PMA) yang tercatat 
sebesar Rp168,9 triliun atau tumbuh 63,6% (yoy), dan penanaman modal dalam 
negeri (PMDN) yang tercatat sebesar Rp138,9 triliun atau tumbuh 45,1% (y.o.y) 
dibandingkan dengan Q3-2021. Secara total, realisasi investasi Januari-September 
2022 mencapai Rp892,4 triliun, meningkat 35,3% dibandingkan tahun lalu (y.o.y). 
Angka tersebut telah mencapai 74,4% dari target investasi 2022 sebesar Rp1.200 
triliun. Berdasarkan sektornya, realisasi investasi pada triwulan III-2022 sebagian 
besar pada sektor industri logam dasar, barang dari logam, bukan mesin dan 
peralatan, sebesar Rp44 triliun. Kemudian, sektor pengangkutan, pergudangan, dan 
telekomunikasi yang tercatat sebesar Rp32,5 triliun. 

Gambar 11: Investasi Asing dan Domestik  
(Nominal) 

 Gambar 12: Realisasi PMA berdasarkan 
Sektor (Nominal) 

 
Sumber: CEIC 

 

 
Sumber: CEIC 

Dari sisi wilayah, Jawa Barat menyerap realisasi investasi terbesar pada triwulan III-
2022, yakni Rp44,9 triliun atau 14,6% dari total investasi. Disusul DKI Jakarta dan 
Riau masing-masing sebesar Rp28,4 triliun dan Rp27,5 triliun. Sedangkan untuk 
sektor usaha, ketiga sektor penanaman modal asing kecuali sektor primer mengalami 
peningkatan. Kontributor utama peningkatan realisasi PMA sendiri berasal dari 
sektor sekunder, dengan peningkatan hampir 8% dibandingkan triwulan 
sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa meski berada di tengah gejolak ekonomi 
global, kepercayaan investor terutama dari sektor industri masih sangat tinggi. Tanda 
yang menjanjikan dari investasi adalah peluang bagi Pemerintah Indonesia untuk 
mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tengah suramnya prospek ekonomi 
global tahun depan. Dalam jangka pendek hingga menengah, Pemerintah Indonesia 
perlu menjaga daya tarik PMA karena investasi asing yang lebih tinggi dapat 
membantu mengurangi risiko depresiasi lebih lanjut di tengah gejolak pasar 
keuangan. 
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“Meskipun surplus 
neraca perdagangan 
telah konsisten 
berlangsung sejak Mei 
2020, faktor utama yang 
mempengaruhi surplus 
tersebut telah bergeser 
dari perlambatan impor 
besar-besaran selama 
peredaman aktivitas di 
awal pandemi menjadi 
pertumbuhan ekspor 
yang lebih cepat 
dibandingkan impor 
karena berkah harga 
komoditas yang tinggi 
sepanjang tahun 2022.” 

Gejolak Keuangan Global Membebani Ketahanan Eksternal 

Memasuki tahun ketiga dari awal pandemi Covid-19, neraca perdagangan luar 
negeri Indonesia pada September 2022 terus mencatatkan surplus selama 29 bulan 
berturut-turut. Surplus perdagangan secara keseluruhan Januari-September 2022 
tercatat sebesar USD39,9 miliar, melonjak dari USD25,1 miliar pada periode yang 
sama tahun sebelumnya. Meskipun surplus neraca perdagangan telah konsisten 
berlangsung sejak Mei 2020, faktor utama yang mempengaruhi surplus tersebut 
telah bergeser dari perlambatan impor besar-besaran selama peredaman aktivitas di 
awal pandemi menjadi pertumbuhan ekspor yang lebih cepat dibandingkan impor 
karena berkah harga komoditas yang tinggi sepanjang tahun 2022. Terlepas dari 
tekanan dari terganggunya pasokan global dan ketegangan geopolitik antara Rusia 
dan Ukraina, Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan ekspor yang lebih 
tinggi daripada impor. Akibatnya, nilai ekspor secara keseluruhan pada Januari-
September 2022 tercatat sebesar USD219,4 miliar, naik dari USD164,3 miliar pada 
periode yang sama tahun 2021, sehingga terjadi akselerasi ekspor sebesar 34% 
(y.o.y). Kinerja ekspor terutama ditopang oleh kenaikan harga komoditas karena 
angka ekspor Indonesia masih didominasi oleh bahan baku dan komoditas. 
Berdasarkan produk, sekitar 45% dari total ekspor Juli-Agustus 2022 merupakan 
sumber daya mineral, lemak nabati dan hewani, mutiara, intan, dan logam mulia. 

Pada saat yang sama, impor juga tumbuh sebesar 29% (y.o.y), dengan nilai total 
impor meningkat menjadi USD179,5 miliar pada Jan-Sep 2022, naik dari USD139,2 
miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Baik impor migas maupun 
nonmigas mengalami peningkatan. Selain pulihnya permintaan bahan baku dan 
kebutuhan barang modal untuk kegiatan usaha, pertumbuhan impor terutama 
didorong oleh kenaikan harga minyak dan gas bumi yang tercermin dari tingginya 
angka pertumbuhan impor migas sebesar 80% sepanjang tahun 2022. Namun 
demikian, akselerasi impor Indonesia masih lebih rendah dari ekspor sehingga masih 
menyumbang surplus perdagangan. 

Gambar 13: Neraca Perdagangan 
Bulanan (Nominal) 

 Gambar 14: Nilai Tukar and Akumulasi 
Modal Masuk 

 
Sumber: CEIC 

 

 
Sumber: CEIC 
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“Berlanjutnya kenaikan 
suku bunga oleh The 
Fed secara signifikan 
telah menyebabkan 
modal keluar dari pasar 
negara berkembang” 

Meskipun pertumbuhan ekspor terus meningkat dari tahun ke tahun, surplus 
perdagangan sedikit terkoreksi selama Triwulan-III 2022 dibandingkan dengan 
Triwulan-II 2022 karena akselerasi impor yang lebih cepat sementara ekspor sedikit 
menurun. Nilai impor yang lebih tinggi pada Triwulan-II 2022 dibandingkan periode 
yang sama tahun sebelumnya disumbang oleh depresiasi Rupiah yang juga 
berkontribusi terhadap tingginya inflasi dari komoditas yang diimpor. Penurunan 
ekspor, di sisi lain, dapat dijelaskan oleh tren penurunan harga komoditas utama 
ekspor Indonesia, seperti lemak nabati dan minyak hewani serta besi dan baja, sejak 
Juni 2022. 

Surplus perdagangan yang berkurang pada Triwulan-III 2022 dapat 
memutarbalikkan surplus neraca berjalan dari surplus menjadi defisit di kuartal-
kuartal yang tersisa pada tahun 2022 karena tanda-tanda normalisasi harga 
komoditas dan pemulihan permintaan semakin kuat. Namun demikian, neraca 
transaksi berjalan pada Triwulan-II 2022 masih mencatat surplus sebesar USD3,9 
miliar atau setara dengan 1,1% dari PDB. Angka tersebut bahkan jauh lebih tinggi 
dari surplus pada triwulan sebelumnya yang hanya sebesar USD1,5 miliar atau 0,5% 
dari PDB. Berkah dari lonjakan harga komoditas satu-satunya faktor yang mendorong 
perbaikan tersebut. Namun saat ini, tingkat harga global perlahan sudah mulai turun.  

Di sisi lain, defisit neraca modal dan keuangan pada angka neraca pembayaran 
semakin melebar seiring dengan memburuknya pasar global. Berlanjutnya kenaikan 
suku bunga oleh The Fed secara signifikan telah menyebabkan modal keluar dari 
pasar negara berkembang. Di Indonesia, arus modal keluar sudah mencapai 
USD8,13 miliar pada pertengahan Oktober dibandingkan dengan kenaikan suku 
bunga The Fed pertama kali di awal Maret 2022. Aksi jual bersih aset obligasi secara 
besar-besaran utamanya berkontribusi pada arus modal keluar, sementara pasar 
saham terus mencatat pembelian bersih. Penjualan aset obligasi yang besar tetap 
bertahan di Triwulan-III 2022 meskipun bank sentral negara berkembang, termasuk 
BI, telah menaikkan suku bunga acuannya. Risiko arus modal keluar kemungkinan 
besar akan bertahan hingga akhir tahun 2022, karena The Fed diperkirakan akan 
menaikkan suku bunga lagi pada sisa pertemuan tahun ini. 

Karena arus keluar modal, banyak mata uang negara berkembang, termasuk Rupiah, 
kehilangan nilainya terhadap dolar AS. Nilai Rupiah melemah menjadi sekitar 
Rp15.485 pada 17 Oktober 2022, dari sekitar Rp14.300 pada awal tahun 2022. 
Depresiasi diperkirakan akan berlanjut hingga akhir tahun mengikuti tren arus modal 
keluar. Namun demikian, pelemahan nilai tukar Rupiah akan relatif terkendali selama 
BI terus melakukan langkah-langkah untuk menjaga stabilitas Rupiah, yaitu intervensi 
pasar valas melalui transaksi spot, DNDF, dan pembelian SBN di pasar sekunder. 
Selain itu, surplus neraca perdagangan akibat lonjakan harga energi yang tidak 
terduga sejak awal tahun 2022 telah membantu BI tetap memiliki cadangan devisa 
yang cukup untuk meredam gejolak dalam waktu dekat. Cadangan devisa tersebut 
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“Kenaikan suku bunga 
sebesar 125bps yang 
dilakukan oleh BI hingga 
Oktober 2022 telah 
membantu meredam 
potensi aliran modal 
keluar besar-besaran di 
masa gejolak 
kerentanan eksternal.” 

masih tercatat sebesar USD130,8 miliar pada September 2022, setara dengan 
pembiayaan 5,9 bulan impor atau 5,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri 
pemerintah. 

Gambar 15: Profil Ekspor Indonesia 
(Juli-Agustus 2022) 

 Gambar 16: Profil Impor Indonesia 
(Juli-Agustus 2022) 
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Ketidakpastian pasar modal, inflasi domestik yang tinggi, dan tren penurunan surplus 
perdagangan di Triwulan-III 2022 diestimasi akan bertahan dan terus menekan 
ketahanan sektor eksternal Indonesia hingga akhir tahun 2022. Kenaikan suku bunga 
sebesar 125bps yang dilakukan oleh BI hingga Oktober 2022 telah membantu 
meredam potensi aliran modal keluar besar-besaran di masa gejolak kerentanan 
eksternal. Untuk mengurangi arus modal keluar yang besar pada sisa kuartal di tahun 
2022, BI perlu menjaga stabilitas nilai rupiah dengan mengikuti sikap selangkah di 
depan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak tekanan eksternal 
terhadap pasar keuangan dan valas domestik. Secara bersamaan, Pemerintah 
Indonesia dapat menyiapkan langkah-langkah pelengkap untuk menjaga kondisi 
makroekonomi, khususnya pertumbuhan ekonomi, di tengah prospek ekonomi 
global yang suram pada tahun 2023. 


