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RINGKASAN EKSEKUTIF

 Pandemi COVID-19 masih terus tereskalasi dan mengakibatkan dampak yang signifikan pada perekonomian di tingkat
global. Di Q1 2020, ekonomi Tiongkok sebagai negara asal penyebaran COVID-19 tumbuh negatif sebesar -6,8%.
Kawasan Eropa juga mengalami kontraksi sebesar -3,3% sedangkan ekonomi Amerika Serikat masih tumbuh positif di
angka 0,3%. Di kawasan Asia, Singapura mencatatkan pertumbuhan -2,2% sedangkan Korea Selatan 1,3%. Indonesia
dan Vietnam masih mampu mencatatkan pertumbuhan cukup baik meskipun jauh lebih rendah dibanding periode
sebelumnya, dengan masing-masing tumbuh sebesar 3,0% dan 3,8%.
 Di bulan April 2020, tekanan di pasar keuangan domestik sedikit mereda. Di pasar saham dalam negeri, IHSG yang
sempat terkoreksi dalam di bulan Maret 2020 mengalami perbaikan di bulan April 2020 walaupun masih pada tingkat
yang relatif terbatas didorong oleh peran investor domestik. Di pasar SBN, yield SBN yang melonjak tinggi di bulan
Maret 2020 sedikit menurun di bulan April 2020 dipengaruhi oleh minat investor asing yang relatif lebih baik di bulan
April 2020. Sejalan dengan menurunnya tekanan di pasar keuangan domestik, nilai tukar Rupiah di bulan April 2020
mengalami apresiasi sebesar 7,4% dibandingkan bulan Maret 2020. Posisi cadangan devisa pada bulan April 2020
tercatat mencapai USD127,9 miliar, setara dengan pembiayaan 7,8 bulan impor atau 7,5 bulan impor beserta
pembayaran utang luar negeri pemerintah.
 Kondisi likuiditas perekonomian nasional di kuartal pertama 2020 cenderung membaik dengan laju pertumbuhan uang
beredar yang terus meningkat dibandingkan dengan akhir tahun 2019. Perbaikan tersebut memberi dampak ruang
gerak yang lebih longgar bagi pasar keuangan, khususnya sektor perbankan. Ruang likuiditas serta penurunan suku
bunga bank juga dimanfaatkan oleh bank maupun debitur. Tercatat pertumbuhan kredit pada bulan Maret 2020
sebesar 7,2%, lebih tinggi dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yang tumbuh rata-rata 5.59%.
 Laju inflasi April 2020 tercatat rendah sebesar 2,67% (yoy) dan secara kumulatif hingga April mencapai 0,84% (ytd).
Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi Maret 2020 yang mencapai 2,96% (yoy). Komponen inflasi inti
mengalami sedikit penurunan mencapai 2,85% (yoy) pada April 2020 dari 2,87% (yoy) di Maret 2020, melanjutkan tren
perlambatan yang telah terjadi sejak Oktober 2019. Laju inflasi volatile food kembali menurun mencapai 5,04% (yoy),
lebih rendah dari angka Maret yang mencapai 6,48% (yoy) seiring terjadinya deflasi pada sebagian besar komoditas
pangan. Komponen administered price terus melanjutkan tren menurun, bahkan pada April ini mengalami deflasi yang
mencapai -0,09% (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan Maret yang masih mengalami inflasi sebesar 0,16% (yoy).
 Neraca perdagangan bulan April 2020 berbalik mengalami defisit tipis sebesar USD344,7 juta setelah pada bulan
Maret 2020 mengalami surplus sebesar USD715,7 juta. Secara kumulatif, dalam periode Januari-April 2020 neraca
perdagangan masih mengalami surplus sebesar USD2,24 miliar. Ekspor bulan April 2020 mencapai USD12,19 miliar,
menurun sebesar 13,33% (mtm) dan 7,02% (yoy). Nilai impor di bulan April 2020 sebesar USD12,54 miliar, atau
terkontraksi sebesar 6,10% (mtm) dan 18,58% (yoy).
 Pada Q1 2020, perekonomian Indonesia hanya mampu tumbuh sebesar 2,97% (yoy). Perlambatan pertumbuhan
tersebut terutama disebabkan oleh konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh sebesar 2,84% (yoy), konsumsi
pemerintah tumbuh sebesar 3,74% (yoy), dan investasi yang juga hanya mampu tumbuh 1,7% (yoy). Pertumbuhan
investasi langsung pada Q1 2020 masih cukup baik, dimana realisasinya mencapai Rp210,7 triliun, atau naik sebesar
8,0% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi investasi tersebut terdiri dari PMA yang
mencapai Rp98 triliun atau tumbuh melambat 9,2% (yoy), dan PMDN mencapai Rp112,7 triliun atau meningkat 29,3%
(yoy). Dari sisi produksi, hanya 3 (tiga) sektor yang mampu mencatat kenaikan pertumbuhan di Q1 2020, yakni sektor
Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan, dan Jasa Kesehatan, yang didorong oleh perubahan pola konsumsi
masyarakat terkait pelaksanaan physical distancing serta aktivitas penanganan pandemi COVID-19. Sementara sektorsektor kontributor utama seperti Pertanian, Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Konstruksi menunjukkan
perlambatan kinerja.
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PEREKONOMIAN GLOBAL
Pandemi COVID-19 masih terus tereskalasi di tingkat global.
Hingga tanggal 17 Mei 2020, total kasus telah mencapai 4,7
juta dengan total korban jiwa sebanyak 317 ribu. Amerika
Serikat masih menjadi episentrum dengan total 1,5 juta kasus
walaupun pertambahan kasusnya sudah mulai menurun.
Beberapa negara yang kini mencatatkan peningkatan jumlah
kasus secara cepat adalah Brazil, Rusia, India, dan Peru. Di
Indonesia, jumlah kasus COVID-19 telah mencapai 17.514,
dengan korban jiwa sebanyak 1.148 orang. Kasus COVID-19 di
dalam negeri telah terjadi di semua provinsi, di 387
kabupaten/kota. Memasuki bulan Mei, beberapa negara sudah
mulai melakukan relaksasi atas kebijakan containment yang
diterapkan sebelumnya, seperti Selandia Baru, Jerman,
Perancis, Iran, Korea Selatan, Vietnam dan lain-lain. Hal
tersebut antara lain didorong oleh mulai terkendalinya
penyebaran wabah di negara-negara tersebut sehingga aktivitas
ekonomi bisa mulai dinormalisasi.
Pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang signifikan
pada perekonomian secara global. Di triwulan pertama (Q1)
2020, pertumbuhan ekonomi berbagai negara mengalami
penurunan kinerja hingga kontraksi pada beberapa negara. Di
Tiongkok sebagai negara asal COVID-19, pertumbuhan ekonomi
Q1 berkontraksi sebesar -6,8%. Kontraksi dalam juga terjadi di
kawasan Eropa (-3,3%), termasuk Perancis (-5,4%) yang

merupakan salah satu negara terdampak COVID-19 paling
parah. Di Asia, Singapura mencatatkan pertumbuhan - 2,2%,
adapun Korea Selatan (1,3%), Indonesia (3,0%), dan Vietnam
(3,8%) masih mampu mencatatkan pertumbuhan positif
meskipun jauh lebih rendah dibanding periode sebelumnya.
Amerika Serikat (AS) juga masih mampu menghindari kontraksi
ekonomi di Q1, meskipun hanya tumbuh tipis 0,3%. Turunnya
kinerja pertumbuhan ekonomi dunia sebagian besar
merupakan konsekuensi dari kebijakan luar biasa yang diambil
untuk menekan penularan COVID-19.
Pembatasan dan restriksi aktivitas yang ekstrim membuat
aktivitas perdagangan global terus tertekan seperti yang
nampak dari Baltic Dry Index yang terus berada di tingkat
sangat rendah. Sektor manufaktur juga terdampak sangat
parah, terlihat dari Purchasing Manager Index (PMI)
Manufacture di tingkat dunia dan berbagai negara yang
berkontraksi dalam bahkan melebihi kontraksi pada periode
global financial crisis. PMI Tiongkok yang sempat rebound ke
tingkat di atas 50 (yang mengindikasikan pertumbuhan positif)
pada bulan Maret, kembali jatuh di bawah level 50 di bulan
April meski tidak sedalam negara lain. Sebagai negara awal
penularan COVID-19 yang sudah mengambil langkah ekstrim
seperti lockdown sejak Feburari, pola penekanan COVID-19 dan
pemulihan ekonomi Tiongkok berjalan lebih awal dibanding
sebagian besar negara lain.
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Maret 2020, mengalami pembalikan, walaupun masih pada
tingkat yang relatif terbatas. Pada akhir Maret 2020, IHSG yang
di tutup pada tingkat 4.538,9 sedikit meningkat di akhir April
2020 yang ditutup pada tingkat 4.716,4. Dengan tingkat
tersebut, maka IHSG masih mencatat penurunan 25,1%
dibandingkan posisinya di akhir tahun 2019. Bila disimak lebih
dalam, penurunan IHSG pada periode sebelumnya sangat
terkait dengan terjadinya Net Foreign Selling (NFS) atau
pelepasan saham oleh investor asing. Pada bulan April 2020,
NFS masih terjadi dan sedikit meningkat dibanding bulan
sebelumnya. Dengan indikasi tersebut dapat diduga bahwa
peningkatan IHSG di bulan April lebih didorong oleh peran
investor domestik.
Penurunan tingkat permintaan ekonomi global membuat hargaharga komoditas juga terus melemah. Penurunan terdalam
terjadi pada komoditas minyak mentah yang juga terdampak
isu perang harga Arab Saudi-Rusia serta kapasitas storage.
Hingga April, harga minyak mentah dunia turun lebih dari 65%
(ytd). Penurunan harga minyak memberi pengaruh pada
komoditas energi lain seperti batu bara. Harga komoditas metal
juga melemah seiring ekspektasi berkurangnya aktivitas
industri. Harga komoditas makanan dan pertanian relatif lebih
stabil dengan sedikit kecenderungan meningkat dalam
beberapa waktu terakhir didorong oleh ketatnya global supply.
IMF memproyeksikan harga minyak mentah di tahun 2020 akan
berada di bawah rata-rata tahun 2019. Proyeksi akan lemahnya
harga komoditas ke depan dapat menyebabkan eksportir
komoditas mengalami tekanan pada pembiayaan dan aktivitas
usahanya.

Penurunan tekanan juga terlihat pada pasar SBN Indonesia.
Yield SBN yang telah melonjak tinggi di bulan Maret 2020,
sedikit menurun di bulan April 2020. Yield SBN 5 tahun dan 10
tahun yang mencapai 7,31% dan 7,91% di bulan Maret 2020,
sedikit menurun ke tingkat 7,27% dan 7,88%. Perbaikan kinerja
SBN antara lain dipengaruhi oleh minat investor asing yang
relatif lebih baik di bulan April 2020. Capital outflow (NFS) di
pasar SBN pada bulan Maret 2020 yang mencapai Rp 121,25
triliun menurun menjadi Rp4,76 triliun di bulan April 2020.
Turunnya tekanan di pasar keuangan antara lain didorong oleh
sentimen investor yang membaik seiring dengan kejelasan
respon kebijakan yang ditempuh banyak negara, termasuk
Pemerintah Indonesia. Berbagai stimulus yang dikeluarkan
diyakini akan mampu membantu kinerja perekonomian di
masing-masing negara yang tertekan akibat dampak wabah
COVID-19.
Perbaikan sentimen dan kinerja yang terjadi di pasar keuangan
juga telah mempengaruhi pergerakan arus modal di pasar
keuangan dalam negeri. Arus modal selama bulan April 2020

melalui instrumen pasar keuangan mencatatkan Net Foreign
Sell (NFS) sebesar Rp10,9 triliun, jauh menurun apabila
Pada bulan April 2020, tekanan di pasar keuangan global dan dibandingkan dengan arus modal keluar di bulan Maret 2020
juga pasar keuangan Indonesia sedikit mereda. Di pasar saham yang mencapai Rp126,8 trilliun. Sejalan dengan menurunnya
dalam negeri, IHSG yang sempat terkoreksi dalam di bulan tekanan di pasar keuangan domestik, nilai tukar Rupiah di bulan

PERKEMBANGAN PASAR KEUANGAN DAN NILAI TUKAR
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April 2020 mengalami apresiasi sebesar 7,4% dibandingkan
bulan Maret 2020. Setelah dua bulan berturut-turut mengalami
depresiasi yang cukup dalam, nilai tukar Rupiah ditutup pada
tingkat Rp15.157/USD. Apabila dibandingkan dengan nilai akhir
tahun, Rupiah masih terdepresiasi sebesar 9%. Nilai tukar ratarata Januari s.d. April 2020 sebesar Rp14.642/USD atau masih
melemah jika dibandingkan dengan rata-rata kumulatif (ytd)
nilai tukar Rupiah sampai dengan 31 Maret 2020 yang
mencapai Rp14.234/USD.
Posisi cadangan devisa pada bulan April 2020 tercatat mencapai
USD127,9 miliar, setara dengan pembiayaan 7,8 bulan impor

yaitu sebesar 11,7% (yoy). Dilihat secara keseluruhan,
pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Maret 2020
mencapai 9,57%, lebih tinggi dibandingkan dengan Februari
2020 sebesar 7,5% (Data SEKI Bank Indonesia).

atau 7,5 bulan impor beserta pembayaran utang luar negeri
pemerintah. Cadangan devisa Indonesia berada di atas standar
kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Peningkatan
cadangan devisa pada April 2020 terutama dipengaruhi oleh
penerbitan global bond pemerintah di bulan April 2020 dan
berkurangnya tekanan terhadap nilai tukar Rupiah.

Penurunan suku bunga instrumen acuan dalam penentuan suku
bunga komersial bank ini juga berdampak positif kepada
penurunan suku bunga simpanan dan pinjaman meskipun
penurunannya belum secepat penurunan suku bunga JIBOR
maupun PUAB. Suku bunga pinjaman untuk Kredit Modal Kerja,
Kredit Investasi, maupun Kredit Konsumsi telah turun 12bps,
29bps, dan 25 bps (ytd).

PERKEMBANGAN MONETER DAN SEKTOR PERBANKAN

Kondisi likuiditas perekonomian nasional di kuartal pertama
2020 cenderung membaik. Laju pertumbuhan uang beredar
terus meningkat dibandingkan dengan akhir tahun 2019.
Pertumbuhan uang beredar M1 dan M2 pada Maret 2020 yang
masing-masing mencapai 15,4% dan 12,1% terus meningkat
dibandingkan posisi Desember 2019 yang mencapai 7,4% dan
6,5%. Peningkatan M2 ini disebabkan oleh pertumbuhan giro
rupiah yang meningkat sebesar 22,0% (yoy) serta pertumbuhan
simpanan masyarakat pada produk tabungan yang cukup kuat

Perbaikan tersebut memberi dampak ruang gerak yang lebih
longgar bagi pasar keuangan, khususnya sektor perbankan.
Pelonggaran likuiditas yang telah terjadi juga tercermin pada
penurunan suku bunga Pasar Uang Antar Bank dan juga JIBOR
yang masingmasing telah turun (ytd) sebanyak 53 bps (PUAB
O/N Pagi) dan 63 bps (JIBOR 3 bulan).

Ruang likuiditas serta penurunan suku bunga bank ini juga
dimanfaatkan oleh Bank maupun debitur. Tercatat
pertumbuhan kredit pada bulan Maret 2020 sebesar 7,2%, lebih
tinggi dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yang tumbuh
dengan rata-rata (5.59%). Dilihat lebih dalam, penyaluran kredit
di sektor manufaktur tumbuh sebesar 10,1% pada bulan Maret
2020, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Januari dan
Februari yang tumbuh sebesar 2,3% dan 3,2%. Sektor
pertambangan juga mencatatkan pertumbuhan yang cukup
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baik, yaitu sebesar 7,5% dibandingkan dengan bulan
sebelumnya yang mengalami kontraksi. Namun demikian,
pertumbuhan kredit sektor perdagangan, sektor yang
berkontribusi paling besar terhadap total pinjaman nasional,
hingga Q1 2020 masih relatif stagnan pada 0,91 – 1,9%.
Lemahnya aktivitas perekonomian dunia menghambat industri
ini untuk tumbuh lebih tinggi lagi.

Apabila dilihat dari sisi jenis penggunaan, penyaluran Kredit
Modal Kerja (KMK) mengalami perbaikan tingkat pertumbuhan.
Pada Maret 2020, KMK tumbuh 5,1%, lebih tinggi dibandingkan
2 bulan sebelumnya. Namun demikian, geliat dunia usaha
masih lebih lemah dibandingkan tahun lalu, mengingat
pertumbuhan KMK ini masih jauh di bawah pertumbuhan
Maret 2019 yang sebesar 10,9%. Pertumbuhan kredit konsumsi
juga masih relatif stagnan dan cenderung melemah hingga 5,4%
pada Maret. Padahal suku bunga Kredit Konsumsi hingga Maret
telah turun relatif besar (25 bps). Sementara di sisi lain,
pertumbuhan Kredit Investasi masih relatif tinggi, yaitu
mencapai 13,0%. Kredit ini ditopang oleh pertumbuhan kredit
investasi dari sektor konstruksi yang tumbuh sebesar 33,1%.
Apabila dilihat dari proporsi penyaluran kredit konstruksi
melalui Bank Persero, maka peningkatan Kredit Konstruksi ini
diakibatkan oleh masih tingginya pembiayaan proyek-proyek
infrastruktur pemerintah.
Masih lemahnya pertumbuhan kredit modal kerja dan kredit
konsumsi mengindikasikan masih lemahnya konsumsi dunia
usaha dan rumah tangga hingga Q1 2020. Hal ini dikonfirmasi
dengan tren penurunan aktivitas transaksi dengan
menggunakan kartu kredit dan kredit debit yang juga
mengalami penurunan sejak awal tahun hingga Maret 2020.

Transaksi menggunakan kartu kredit pada bulan Maret 2020
turun 27,2%, sementara kartu debit turun 10,3 % dibandingkan
dengan Desember 2020.

PERKEMBANGAN HARGA
Laju Inflasi di bulan April 2020 tercatat rendah sebesar 0,08%
(mtm) atau 2,67% (yoy). Secara kumulatif hingga April, laju
inflasi mencapai 0,84% (ytd). Realisasi tersebut lebih rendah
dibandingkan inflasi Maret 2020 yang sebesar 0,10% (mtm)
atau 2,96% (yoy). Rendahnya tekanan inflasi pada bulan April
dipengaruhi oleh menurunnya permintaan masyarakat karena
adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa
daerah serta terkendalinya beberapa harga pangan karena
cukupnya pasokan. Relatif rendahnya permintaan juga terjadi
pada dimulainya masa Ramadan yang bertepatan di pekan ke-4
April, berbeda dengan pola historisnya yang mengalami
peningkatan yang cukup tinggi. Perlambatan inflasi secara
umum juga dipengaruhi oleh penurunan inflasi di tingkat
perdagangan besar (IHPB), mencapai 1,59% (yoy) di April 2020,
melambat dibandingkan bulan Maret 2020 sebesar 1,76% (yoy).
Dari 90 kota sampel IHK yang disurvei, 51 kota mengalami
deflasi, sementara 39 kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi
tercatat di Baubau sebesar 0,88% (mtm), didorong oleh
kenaikan harga bawang merah dan gula pasir. Di sisi lain, deflasi
terdalam terjadi di Pangkalpinang sebesar -0,92% (mtm)
dipengaruhi penurunan tarif angkutan udara.

Komponen inflasi inti mengalami sedikit penurunan, mencapai
2,85% (yoy) pada April 2020 dari 2,87% (yoy) di Maret 2020.
Kondisi inflasi inti tersebut masih melanjutkan tren
perlambatan yang telah terjadi sejak Oktober 2019. Penurunan
inflasi ini dipengaruhi oleh pelemahan permintaan secara
umum sebagai dampak dari eskalasi pandemi COVID-19 ke
beberapa daerah. Perlambatan yang terjadi di komponen inti
dicerminkan pada pelemahan inflasi pada komoditas-komoditas
yang tahan lama (durable) seperti pakaian, alas kaki, furnitur,
peralatan rumah tangga, dan peralatan informasi dan
komunikasi. Selain itu, beberapa komoditas jasa juga
mengalami tren perlambatan.
Meskipun demikian, komponen inti menyumbang inflasi
sebesar 0,11% (mtm) terhadap inflasi umum yang berasal dari
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kenaikan harga emas perhiasan akibat ketidakpastian ekonomi
global serta kelompok komoditas inti pangan, yaitu gula pasir
akibat terhambatnya impor karena beberapa negara produsen
memberlakukan lockdown. Di sisi lain, terjadi penurunan tarif
panggilan dan data provider telekomunikasi yang mendorong
penurunan biaya pulsa ponsel seiring dengan banyaknya
promosi untuk mendukung work form home.
Laju inflasi volatile food kembali menurun, mencapai 5,04%
(yoy), seiring deflasi pada sebagian besar komoditas pangan.
Angka inflasi ini lebih rendah dari inflasi Maret yang mencapai
6,48% (yoy). Komponen ini memberikan sumbangan sebesar 0,01% (mtm) pada inflasi bulanan. Beberapa komoditas pangan
yang mengalami deflasi antara lain cabai merah yang
pasokannya melimpah karena panen dan daging ayam ras yang
mengalami oversupply di tingkat peternak. Selain itu, pasokan
melimpah juga terjadi pada bawang putih (seiring masuknya
impor), telur ayam ras, dan ikan segar sehingga komoditaskomoditas tersebut juga mengalami deflasi. Di sisi lain, masih
terdapat tekanan pada bawang merah (masih dalam musim
tanam) serta beras, daging sapi, dan minyak goreng, yang
dipengaruhi meningkatnya permintaan seiring masuknya bulan
puasa serta mulai berlakunya masa PSBB.

PERKEMBANGAN SEKTOR RIIL: KINERJA PERDAGANGAN

Neraca perdagangan bulan April 2020 berbalik mengalami
defisit tipis sebesar USD344,7 juta setelah pada bulan Maret
2020 mengalami surplus sebesar USD715,7 juta. Walaupun
mengalami defisit, nilai ini masih jauh lebih baik bila
dibandingkan tahun sebelumnya di bulan April 2019 yang defisit
sebesar Kelompok Pengeluaran Andil Inflasi (mtm) Makanan,
Minuman, & Tembakau 0,02% Pakaian & Alas Kaki 0,00%
Perumahan, Air, Listrik, Gas, & Bahan Bakar Rumah Tangga
0,02% Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin Rumah
Tangga 0,01% Kesehatan 0,01% Transportasi -0,05% Informasi,
Komunikasi, & Jasa Keuangan -0,02% Rekreasi, Olahraga, &
Budaya 0,00% Pendidikan 0,00% Penyedia Makanan &
Minuman/Restoran 0,02% Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya
0,07% Total 0,08% Sumber: BPS, diolah Sumber: BPS, diolah
USD2,28 miliar. Defisit di bulan April ini, terdiri atas defisit
migas sebesar USD243,8 juta dan defisit non migas sebesar
USD100,9 juta. Secara kumulatif, Januari-April 2020 neraca
Sementara itu, komponen administered price terus perdagangan masih mengalami surplus sebesar USD2,24 miliar.
melanjutkan tren menurun. Pada April 2020 mengalami deflasi Sektor non migas mencatatkan surplus sebesar USD5,55
yang mencapai -0,09% (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sedangkan sektor migas defisit sebesar USD3,31 miliar.
Maret yang masih mengalami inflasi sebesar 0,16% (yoy).
Secara bulanan, kelompok ini menyumbangkan deflasi sebesar 0,02% yang dipengaruhi oleh terus berlanjutnya penurunan
tarif angkutan udara akibat semakin menurunnya permintaan
seiring terus meluasnya wabah 0.39 0.28 0.10 0.08 -0.2 -0.1 0
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 Kontribusi
Komponen (%, mtm) Core Administered Price Volatile Inflasi
(mtm) Sumber: BPS, diolah COVID-19 dan pemberlakuan PSBB.
Di sisi lain, inflasi rokok kretek filter dan putih masih berlanjut
seiring berlakunya kenaikan cukai dan Harga Jual Eceran (HJE) di
tahun 2020. Selain itu, harga Bahan Bakar Rumah Tangga,
terutama LPG tabung 3kg sedikit meningkat karena faktor
kelangkaan di beberapa daerah akibat terbatasnya kuota dan
distribusi yang terganggu.
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Ekspor bulan April 2020 mencapai USD12,19 miliar, menurun
sebesar 13,33% (mtm) dibandingkan bulan sebelumnya. Apabila
dibandingkan secara year on year, ekspor di bulan April
mengalami kontraksi sebesar 7,02% (yoy), melanjutkan tren
bulan sebelumnya. Penurunan ini disebabkan turunnya ekspor
baik di sektor migas maupun non migas. Ekspor non migas
turun sebesar 13,66%, lebih dalam jika dibandingkan
penurunan ekspor migas sebesar 6,55% secara month to month
(mtm). Secara sektoral, semua sektor mengalami penurunan
ekspor bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya (mtm)
yaitu sebesar 9,82% untuk sektor pertanian, 12,26% untuk
industri pengolahan, dan 22,11% untuk pertambangan.
Penurunan yang cukup dalam di sektor industri pengolahan
terutama disebabkan oleh turunnya ekspor kendaraan
bermotor roda empat, pakaian jadi (konveksi), dan besi baja.
Sementara di sektor pertambangan, komoditas yang mengalami
penurunan ekspor yaitu batu bara, biji besi, biji tembaga dan
lignit. Penurunan ini disebabkan karena pelemahan permintaan
yang dicerminkan oleh penurunan volume dan juga karena
penurunan harga komoditas.
Nilai impor di bulan April 2020 sebesar USD12,54 miliar, atau
terkontraksi sebesar 6,10% (mtm) dan 18,58% (yoy). Penurunan
ini juga didorong oleh turunnya impor migas dan non migas.
Impor non migas turun tipis sebesar 0,53% (mtm), dan impor
migas mengalami penurunan yang jauh lebih besar yaitu
mencapai 46,8% (mtm). Penurunan impor non migas terjadi
pada komoditas senjata dan amunisinya, besi dan baja,
kendaraan dan bagiannya, dan plastik dan barang dari plastik.
Sementara itu, impor migas terkontraksi utamanya karena
adanya penurunan impor minyak mentah sebesar -36,81%
(mtm), meskipun impor hasil minyak dan gas mengalami
peningkatan masing masing sebesar 8,77% (mtm) dan 10,13%
(mtm).

impor bahan baku/penolong dan barang modal ini menjadi
indikasi awal akan adanya perlambatan produksi dan PMTB di
Q2 2020.

PERKEMBANGAN SEKTOR RIIL: INDIKATOR PERTUMBUHAN
EKONOMI
Perekonomian Indonesia di Q1-2020 hanya mampu tumbuh
sebesar 2,97% (yoy), terdampak pandemi COVID-19 yang lebih
cepat dari perkiraan. Perlambatan pertumbuhan tersebut
terutama disebabkan oleh konsumsi rumah tangga yang hanya
tumbuh sebesar 2,84% (yoy), konsumsi pemerintah tumbuh
sebesar 3,74% (yoy), dan investasi juga hanya mampu tumbuh
1,7% (yoy). Di sisi lain, di tengah pelemahan perekonomian
global, ekspor masih mampu tumbuh sebesar 0,24% (yoy),
sedangkan impor mengalami kontraksi sebesar - 2,19% (yoy).

Pemberlakuan PSBB, working from home (WFH), schooling from
home (SFH), pelarangan mudik, dan langkah kebijakan lainnya
dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 sangat
berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi termasuk
aktivitas produksi dan investasi. Walaupun pertumbuhan
ekonomi Indonesia lebih rendah dibandingkan Vietnam (3,8%),
5.01 5.01 5.06 5.19 5.06 5.27 5.17 5.18 5.07 5.05 5.02 4.97 2.97
5.07 5.17 5.02 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 Q1 Q2 Q3
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2017 2018 2019 2020 PDB
(%,yoy) PDB Tahunan (%,yoy) Perkembangan Pertumbuhan
Ekonomi Sumber: BPS, diolah namun masih relatif lebih baik
dibandingkan dengan Amerika Serikat (0,3%), Korea Selatan
(1,3%), Euro Area (-3,3%), Singapura (-2,2%), Tiongkok (-6,8%),
dan Hong Kong (-8,9%).

Secara golongan penggunaan, di bulan April 2020 impor
mengalami kontraksi pada semua jenis barang penggunaan
kecuali barang modal. Konsumsi terkontraksi sebesar 4,03%
(mtm) yang didorong utamanya oleh penurunan impor buahbuahan.
Sedangkan
golongan
penggunaan
bahan
baku/penolong, terjadi penurunan sebesar 9% (mtm)
disebabkan penurunan impor petroleum oil serta vero alloy.
Sementara untuk barang modal secara bulanan masih tumbuh
sebesar 9,00% (mtm) yang didorong oleh meningkatnya impor
prosesor unit untuk non personal computer dan telephone Konsumsi rumah tangga (RT) dan Lembaga Non-Profit yang
cellular network.
melayani Rumah Tangga (LNPRT) mengalami perlambatan
pertumbuhan dengan hanya tumbuh sebesar 2,66% (yoy).
Apabila dilihat secara kumulatif Januari-April 2020, terdapat
pertumbuhan yang cukup tinggi untuk ekspor logam mulia yaitu Perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga disebabkan
penurunan aktivitas belanja pakaian, alas kaki, jasa perawatan,
sebesar 62,1% (yoy). Komoditas ini bisa terus didukung menjadi
sebagai altrnatif untuk penopang ekspor. Sementara di sisi serta transportasi akibat upaya-upaya pemerintah dalam
impor, impor bahan baku/penolong dan barang modal turun menekan penyebaran COVID-19. Sementara itu, peningkatan
masing-masing sebesar 7,3% (yoy) dan 14% (yoy). Penurunan aktivitas sektor kesehatan, pendidikan, perumahan, serta
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perlengkapan rumah tangga, masih belum mampu
mengimbangi penurunan yang terjadi. Sinyal pelemahan juga
terlihat pada menurunnya Indeks Keyakinan Konsumen dan
penjualan eceran pada Maret 2020 sebesar -5,4% (yoy),
terutama pada penjualan sandang, bahan bakar kendaraan,
peralatan informasi dan telekomunikasi, serta barang budaya
dan rekreasi.
Konsumsi Pemerintah masih mampu tumbuh sebesar 3,74%
(yoy), terutama didorong oleh peningkatan belanja bantuan
sosial. Realisasi bantuan sosial melonjak hingga 27,6%
dibanding tahun sebelumnya yang disebabkan kenaikan tarif
PBI-JKN dan penarikan iuran PBI sampai dengan Mei 2020. Di
sisi lain, belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
mengalami kontraksi seiring dengan penurunan Dana Bagi Hasil
dari Pemerintah Pusat. Pada saat yang sama, belanja pegawai
juga mengalami perlambatan sejalan dengan reformasi
birokrasi yang dilakukan Pemerintah.
PMTB atau investasi hanya mampu tumbuh sebesar 1,70% (yoy)
akibat penurunan aktivitas investasi, melambat dibanding
periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,03%
(yoy). Pelambatan terjadi di seluruh subsektor PMTB, dimana
pertumbuhan negatif terjadi pada komponen Mesin dan
Perlengkapan, CBR, serta Produk Kekayaan Intelektual.
Pertumbuhan PMTB masih ditopang oleh komponen investasi
Bangunan, Kendaraan, dan Peralatan Lainnya yang masih
tumbuh positif meskipun mengalami perlambatan. Di sisi lain,
Sumber: BPS, diolah Pertumbuhan PDB Q1 2020 Menurut
Komponen Pengeluaran (%, yoy) hingga akhir Maret 2020,
belanja modal Pemerintah Pusat telah direaliasikan sebesar
5,7% terhadap belanja modal pada APBN 2020. Realisasi ini
tumbuh 32,1% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya yang tumbuh sebesar -6,7% (yoy). Diprakirakan
belanja modal Pemerintah Daerah juga memiliki tren
penurunan yang sama dengan belanja modal Pemerintah Pusat,
yang terutama disebabkan oleh refocusing dan realokasi
anggaran.
Pertumbuhan investasi langsung pada Q1 – 2020 masih cukup
baik, dimana realisasinya mencapai Rp210,7 triliun, atau naik

sebesar 8,0% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya. Realisasi investasi tersebut terdiri dari PMA yang
mencapai Rp98 triliun atau tumbuh melambat 9,2% (yoy), dan
PMDN mencapai Rp112,7 triliun atau meningkat 29,3% (yoy).
Investor PMA terbesar berasal dari Singapura mencapai USD 2,7
miliar (40% dari keseluruhan PMA), yang terutama investasi
pada sektor Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi.
Investor terbesar selanjutnya adalah R.R. Tiongkok sebesar USD
1,3 miliar (18,9%), Hong Kong sebesar USD 0,6 miliar (9,3%),
Jepang sebesar USD 0,6 miliar (8,9%), dan Malaysia sebesar
USD 0,5 miliar (7,1%). Berdasarkan sektor usaha, 5 (lima) besar
realisasi investasi (PMDN dan PMA) adalah Transportasi,
Gudang, dan Telekomunikasi sebesar Rp49,3 triliun (23,4%);
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan
Peralatannya sebesar Rp24,5 triliun (11,6%); Listrik, Gas dan Air
sebesar Rp 18,0 triliun (8,6%); Perumahan, Kawasan Industri
dan Perkantoran sebesar Rp17,8 triliun (8,4%), serta Tanaman
Pangan, Perkebunan, dan Peternakan sebesar Rp17,2 triliun
(8,2%). Perlambatan juga terjadi pada indikator-indikator
investasi, diantaranya penjualan mobil niaga yang mengalami
kontraksi hingga -14,2% (yoy) sejalan dengan penurunan
investasi subsektor kendaraan. Selain itu, konsumsi semen
nasional juga mengalami tren perlambatan yang terkontraksi
sebesar -4,9%. Penurunan juga terlihat pada indikator
penyaluran kredit investasi di Q1-2020 yang rata-rata mencapai
11%, atau melambat dibandingkan Q1-2019 yang ratarata
mencapai 13%.Perdagangan internasional juga ikut terdampak
dinamika perekonomian global, namun ekspor masih mampu
tumbuh positif walaupun marjinal, yaitu sebesar 0,24% (yoy).
Barang nonmigas masih menjadi komoditas utama yang
mendominasi ekspor dan impor Indonesia, diikuti oleh barang
migas dan jasa. Ekspor nonmigas masih mampu tumbuh 4,67%
(yoy) didorong oleh komoditas perhiasan, peralatan listrik dan
besi/baja. Sementara ekspor jasa terkontraksi sebesar -18,34%
(yoy) seiring dengan penurunan jumlah kunjungan wisatawan
mancanegara akibat pandemi COVID-19. Di sisi lain, impor
nasional mengalami kontraksi sebesar -2,19% (yoy), seiring
dengan pertumbuhan negatif komponen impor Bahan Baku dan
Penolong (-2,8%) dan Barang Modal (-13,1%), yang masing-
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masing kontribusinya 75,8% dan 15% terhadap total impor
barang. Impor nonmigas dan impor jasa mengalami kontraksi
masing-masing -3,81% (yoy) dan 9,57% (yoy) seiring dengan
pembatasan perdagangan internasional dan menurunnya
perjalanan ke luar negeri (termasuk pelarangan umroh) akibat
pandemi global. Kinerja pertumbuhan ekspor yang positif dan
impor yang negatif masih mampu berkontribusi positif
terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, namun pelemahan
impor berdampak negatif terhadap aktivitas di sektor produksi
khususnya di sektor manufaktur.
Dari sisi produksi, hanya 3 (tiga) sektor yang mampu mencatat
kenaikan pertumbuhan di Q1-2020, yakni sektor Informasi dan
Komunikasi, Jasa Keuangan, dan Jasa Kesehatan, yang didorong
oleh perubahan pola konsumsi masyarakat terkait pelaksanaan
physical distancing serta aktivitas penanganan pandemi COVID19. Sementara sektor-sektor kontributor utama seperti
Pertanian, Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Konstruksi
menunjukkan perlambatan kinerja.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan hanya tumbuh
tipis 0,02% (yoy). Meskipun terdampak minimal oleh pandemi
COVID-19, namun adanya pergeseran masa panen padi serta
adanya gangguan cuaca di awal tahun menyebabkan kontraksi
pertumbuhan Tanaman Pangan sebesar -10,3% (yoy) dan
perlambatan kinerja Hortikultura yg hanya mampu tumbuh
2,6% (yoy). Sementara itu, sektor Industri Pengolahan hanya
tumbuh 2,1% (yoy), dimana pandemi COVID19 membatasi
aktivitas produksi di berbagai kelompok industri serta adanya
penurunan permintaan baik domestik maupun ekspor.
Kontraksi pertumbuhan dialami oleh industri Tekstil dan
Garmen, Produk Karet dan Plastik, Elektronik, serta Mesin dan
Perlengkapan. Sedangkan industri yang mencatat perlambatan
cukup signifikan adalah Makanan-Minuman, Kimia-Farmasi, dan
Logam Dasar. Sejalan dengan kondisi aktivitas manufaktur yang
melambat dan kontraksi ekspor impor, sektor Perdagangan
tumbuh sangat rendah sebesar 1,60% (yoy). Sektor Konstruksi
juga mengalami penurunan kegiatan usaha, namun masih
mampu tumbuh lambat sebesar 2,90% (yoy). Pertumbuhan
tersebut ditopang oleh keberlanjutan beberapa proyek
infrastruktur pemerintah terutama Proyek Strategis Nasional.
Adapun pertumbuhan cukup tinggi dicapai oleh sektor Jasa
Keuangan dan Asuransi yang mencapai 10,7% (yoy). Hal ini
didorong oleh kinerja perbankan yang meningkat seiring
peningkatan risiko di pasar keuangan, peningkatan penggunaan
platform uang elektronik dan internet banking, serta tingginya
kinerja pegadaian sebagai dampak mulai meningkatnya pekerja
yang dirumahkan akibat pandemi COVID-19. Sektor Jasa
Kesehatan dan Kegiatan Sosial juga tumbuh cukup tinggi
sebesar 10,4% (yoy), seiring dengan peningkatan kinerja sektor
kesehatan akibat peningkatan pengeluaran di rumah sakit
pemerintah untuk merawat pasien terinfeksi COVID-19. Selain
itu, sektor Informasi dan Komunikasi mampu tumbuh 9,8%
(yoy) dan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi untuk
pertumbuhan ekonomi Indonesia di Q1 2020 sebesar 0,53%
(yoy). Hal ini didukung oleh adanya penambahan pembangunan
BTS 4G LTE, serta penerapan kebijakan untuk bekerja dan
belajar dari rumah akibat pandemi COVID-19 yang turut
berkontribusi dalam peningkatan belanja pulsa serta iklan
terutama melalui media televisi dan digital.
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