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KATA PENGANTAR

T

ren pemulihan kesehatan, ekonomi dan fiskal terus menunjukkan perkembangan yang positif.
Setelah di awal tahun terjadi peningkatan kasus Covid-19 varian Omicron, penanganan pandemi
terus membaik dengan kasus Covid-19 yang terus menurun. Sementara itu, sepanjang tahun 2021,
ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 3,7 persen dan telah kembali ke level prapandemi. Tren tersebut
berlanjut sampai menjelang akhir triwulan I tahun 2022 dimana indikator perekonomian terus menguat
baik dari sisi konsumsi maupun dari sisi produksi. Hal itu diikuti dengan menguatnya kondisi fiskal saat ini,
khususnya pendapatan negara. Sementara itu, belanja negara dan pembiayaan terus dioptimalkan dalam
mendukung pemulihan ekonomi.
Meskipun demikian, perlu kiranya untuk terus memonitor dan mewaspadai berbagai risiko dan tantangan
yang meningkat beberapa waktu terakhir ini. Tantangan tersebut terutama akibat ketidakpastian yang
masih tinggi terkait pandemi Covid-19, percepatan pengetatan kebijakan moneter global dan eskalasi tensi
geopolitik yang terjadi di Ukraina dan Rusia. Untuk itu, peran kebijakan fiskal menjadi demikian krusial
sebagai shock absorber untuk memitigiasi dampak yang mungkin timbul, mendukung pengendalian
pandemi, menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi, serta memfasilitasi akselerasi reformasi struktural.
Dalam rangka untuk selalu memberikan informasi ke masyarakat, Badan Kebijakan Fiskal menerbitkan
Tinjauan Ekonomi, Keuangan dan Kebijakan Fiskal (TEKF), yaitu tinjauan triwulanan terkait kinerja
kondisi ekonomi makro, sektor keuangan, dan kebijakan fiskal. TEKF edisi I Tahun 2022 ini mengambil tema
“Penguatan Kinerja Ekonomi di Tengah Tantangan Pandemi” dan menghadirkan ulasan khusus yaitu
Analisis Sustainabilitas Ekspor Indonesia dan Tinjauan Makro Ekonomi dan Fiskal pada Penilaian Credit
Rating Indonesia Selama Pandemi. Dalam edisi ini kami sajikan pula boks ulasan tentang Mewaspadai
Dampak Kebijakan Moneter the Fed.
Besar harapan kami bahwa tinjauan ini dapat memberikan informasi serta menjadi bahan rujukan bagi
seluruh pihak dalam memahami kondisi ekonomi, keuangan dan kebijakan fiskal saat ini. Ucapan terima
kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah mendukung terbitnya tinjauan ini. Kritik dan
saran yang membangun dari para pembaca sangat kami butuhkan untuk perbaikan ke depan.
Selamat membaca.
Maret 2021
Febrio Nathan Kacaribu
Kepala Badan Kebijakan Fiskal
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ABREVIASI

7dma
7DRR
AMDAL
APBN
AS
ASEAN
Bansos
BI
BLU
BOR
BOS
BPDPKS
BPUM
BUK
BUS
CPO
DPK
FDI
FFR
FOMC
GWM
HET
IHK
IHP
IHPB
IMF
IPM
JKN
K/L
KND
KSSK

: 7 days moving average
: 7-day Reverse Repo Rate
: analisis mengenai dampak
lingkungan
: Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara
: Amerika Serikat
: Association of Southeast Asian
Nations
: Bantuan Sosial
: Bank Indonesia
: Badan Layanan Umum
: Bed Occupancy Ratio
: Bantuan Operasional Sekolah
: Badan Pengelola Dana
Perkebunan Kelapa Sawit
: Bantuan Pelaku Usaha Mikro
: Bank Umum Konvensional
: Bank Umum Syariah
: Crude Palm Oil
: Dana Pihak Ketiga
: Foreign Direct Investment
: Fed Funds Rate
: Federal Open Market
Committee
: Giro Wajib Minimum
: harga eceran tertinggi
: Indeks Harga Konsumen
: Indeks Harga Produsen
: Indeks Harga Perdagangan
Besar
: International Monetary Fund
: Indeks Pembangunan
Manusia
: Jaminan Kesehatan Nasional
: Kementerian dan Lembaga
: Kekayaan Negara yang
Dipisahkan
: Komite Stabilitas Sektor
Keuangan

LaR
LDR
Nataru
NPL
NTP
OECD

:
:
:
:
:
:

PDB
PEN
perlinsos
PHK
PJJ
PMA
PMDN

:
:
:
:
:
:
:

PMI
Manufaktur
PMTB

:

PNBP

:

pp
PP
PPh
PPKM

:
:
:
:

PPLN
PPN DN

:
:

PPnBM DTP

:

RCA

:

RPJMN

:

RUPS

:

SAL
SBN

:
:

:

Loan at Risk
Loan to Deposit Ratio
Natal dan Tahun Baru
Nonperforming loan
Nilai Tukar Petani
Organisation for Economic Cooperation and Development
Pendapatan Domestik Bruto
Pemulihan Ekonomi Nasional
perlindungan sosial
pemutusan hubungan kerja
Pembelajaran jarak jauh
penanaman modal asing
penanaman modal dalam
negeri
Purchasing Managers Index
Manufaktur
Pembentukan Modal Tetap
Bruto
Penerimaan Negara Bukan
Pajak
percentage point
Peraturan Pemerintah
Pajak Penghasilan
Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat
pelaku perjalanan luar negeri
Pajak Pertambahan Nilai
Dalam Negeri
Pajak Penjualan Barang
Mewah Ditanggung
Pemerintah
Revealed Competitive
Advantage
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional
Rapat Umum Pemegang
Saham
Saldo Akumulasi Anggaran
Surat Berharga Negara
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SDA
SKB
SUN
SWIFT

:
:
:
:

Sumber Daya Alam
Surat Keputusan Bersama
Surat Utang Negara
The Society for Worldwide
Interbank Financial
Telecommunication

TPT
UMKM
yoy

: Tingkat Pengangguran
Terbuka
: Usaha Mikro Kecil dan
Menengah
: year-on-year
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PEREKONOMIAN INDONESIA
DALAM ANGKA

3,55%

5,02%
Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV 2021

Pertumbuhan Konsumsi RT

Triwulan IV 2021

5,25%

4,5%
Pertumbuhan Investasi (PMTB)
Triwulan IV 2021

2,06%
Inflasi Februari 2021 (yoy)

Pertumbuhan Konsumsi

Pemerintah Triwulan IV 2021

Rp14.361

0,1%

Nilai Tukar per 25 Maret 2022
(indeks dan mtm)

Rp61,7 triliun
Surplus Primary Balance
per Februari 2022

34,14%

Pertumbuhan Ekspor
per Februari 2022 (yoy)

0,4%
Surplus Transaksi Berjalan
terhadap PDB Triwulan IV 2021

0,11%

Surplus APBN terhadap PDB
per Februari 2022

25,43%
Pertumbuhan Impor
per Februari 2022 (yoy)

USD144,9 miliar
Cadangan Devisa
per Februari 2022
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RINGKASAN EKSEKUTIF

C

ovid-19 dan kinerja ekonomi global
menunjukkan tren yang membaik.
Perkembangan pandemi sempat diwarnai
kenaikan kasus Covid-19 seiring munculnya
varian Omicron. Namun, sejak Februari 2022
jumlah kasus dan tingkat kematian mulai
menurun.
Pertumbuhan
ekonomi
global
diperkirakan mengalami rebound di angka 5,9
persen pada 2021. Percepatan vaksinasi,
berlanjutnya stimulus, dan kebijakan penanganan
pandemi menjadi faktor pendorong pemulihan.
Namun
demikian,
pemulihan
ekonomi
menghadapi tantangan dan risiko yang semakin
meningkat antara lain pandemi Covid-19 yang
masih memberikan ketidakpastian yang tinggi,
pengetatan kebijakan moneter global serta konflik
geopolitik Rusia dan Ukraina.
Kinerja ekonomi domestik terus melanjutkan
penguatan. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan
IV 2021 mencapai 5,0 persen (yoy) atau tumbuh
sebesar 3,7 persen secara tahunan pada tahun 2021,
jauh di atas pertumbuhan tahun 2020 yang
terkontraksi 2,07 persen. Capaian tersebut
didukung oleh positifnya komponen pengeluaran
serta kuatnya pertumbuhan sektor-sektor
strategis. Pemulihan ekonomi juga terjadi secara
berkualitas dan inklusif. Perbaikan ekonomi dan
program perlindungan sosial berhasil menurunkan
kembali angka kemiskinan ke level single digit 9,71
persen. Sementara itu, menguatnya aktivitas
ekonomi berhasil menyerap sekitar 2,6 juta orang
angkatan kerja sehingga tingkat pengangguran
terbuka turun dari 7,07 persen di Agustus 2020
menjadi 6,49 persen per Agustus 2021. Peran
krusial APBN dalam menjaga kualitas sumber daya
manusia juga ditunjukkan dengan meningkatnya
Indeks Pembangunan Manusia dari 71,94 di tahun
2020 menjadi 72,29 pada tahun 2021.

Sektor keuangan domestik relatif solid di tengah
meningkatnya
ketidakpastian
eksternal.
Kebijakan suku bunga rendah masih berlangsung
untuk mendukung pemulihan. BI 7DRR masih
dipertahankan pada tingkat 3,5 persen. Sementara
itu, perkembangan pasar modal menunjukkan
kinerja positif terutama didukung oleh kinerja
pasar saham. Namun demikian, pasar Surat
Berharga Negara (SBN) sedikit mengalami tekanan
sebagai dampak dari meningkatnya yield US
Treasury (UST) dan normalisasi kebijakan moneter
oleh the Fed. Di sisi lain, kinerja perbankan
semakin solid. Kecukupan likuiditas yang diiringi
dengan
peningkatan
fungsi
intermediasi
mendorong kinerja perbankan yang lebih kuat.
Nilai tukar Rupiah masih cukup kuat di tengah
dinamika global. Hingga 25 Maret 2022, nilai tukar
Rupiah ditutup pada Rp14.361 per Dolar AS, atau
mengalami apresiasi 0,1 persen dibandingkan
akhir bulan Februari. Inflasi bulan Februari 2022
mencapai 2,06 persen (yoy), menunjukkan tren
umum peningkatan. Pemerintah terus berupaya
untuk menciptakan bauran kebijakan yang tepat
agar tingkat inflasi dapat terjaga pada sasaran
inflasi yang telah ditetapkan, yaitu 3,0±1,0 persen.
Kinerja Neraca Pembayaran terus melanjutkan
tren positif didukung oleh kuatnya kinerja neraca
perdagangan. Januari – Febuari 2022, secara
kumulatif ekspor Indonesia tercatat sebesar
USD39,6 miliar atau tumbuh 29,7 persen (ytd, fob,
USD), dan impor tercatat sebesar USD34,9 miliar
atau tumbuh 31,0 persen (ytd, cif, USD). Dengan
demikian neraca perdagangan mencatatkan
surplus USD4,7 miliar. Tren surplus neraca
perdagangan ini terus berlanjut sejak Mei 2020,
yang berarti hingga Febuari 2022 telah
membukukan surplus perdagangan selama 22
bulan berturut-turut. Sementara itu, Neraca
Pembayaran Indonesia (Balance of Payment) pada
triwulan IV 2021 mengalami defisit. Meskipun
demikian, sepanjang tahun 2021 kinerja neraca
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pembayaran Indonesia terus membaik, dengan
surplus sebesar USD13,5 miliar, meningkat
dibandingkan surplus tahun sebelumnya sebesar
USD2,6 miliar. Posisi cadangan devisa di akhir
tahun 2021 mencapai USD144,9 miliar, meningkat
dibandingkan tahun 2020 yang sebesar USD135,9
miliar. Angka ini setara dengan pembiayaan 7,8
bulan impor dan utang luar negeri pemerintah.
Dengan demikian cadangan devisa Indonesia dapat
dikatakan cukup aman karena berada di atas
standar kecukupan internasional.
Momentum pemulihan ekonomi diperkirakan
terus menguat sehingga ekonomi Indonesia dapat
tumbuh 5,2 persen di tahun 2022. Pandemi Covid19 diprediksi akan bertransisi menjadi endemi.
Cakupan vaksinasi ditargetkan meningkat
signifikan. Seiring dengan hal tersebut, pemulihan
konsumsi masyarakat akan terdorong dengan kuat
dan berperan sebagai katalisator pemulihan
ekonomi. Perkembangan indikator sektor riil pada
awal tahun 2022 menunjukkan keberlanjutan
ekspansi ekonomi baik dari sisi konsumsi maupun
produksi. Meskipun demikian, risiko dan
tantangan harus terus diwaspadai antara lain
penyebaran Covid-19, tensi geopolitik, dan tekanan
inflasi
global.
Pemerintah
mengantisipasi
percepatan pengetatan kebijakan moneter the Fed
AS dan Bank Sentral utama lainnya di dunia.
Pemerintah Bersama-sama dengan Komite
Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus bersinergi
menyiapkan bauran kebijakan antisipatif dalam
menghadapi risiko-risiko global tersebut. Di sisi
lain, kondisi sektor keuangan dan moneter
nasional saat ini juga terus terjaga dalam kondisi
yang baik dan stabil.
Sejalan dengan pulihnya aktifitas ekonomi,
capaian fiskal menguat signifkan. Sampai dengan
akhir Februari 2022, realisasi pendapatan negara
mencapai Rp302.4 triliun, atau tumbuh sebesar

37,7 persen. Penerimaan perpajakan tercatat
sebesar Rp256,2 triliun tumbuh sebesar 40,9
persen. Sumber penerimaan pajak yang utama
tumbuh tinggi menandakan bahwa aktivitas
ekonomi di awal 2022 lebih baik dibandingkan
kondisi awal tahun 2021. Sementara itu, realisasi
Belanja Negara sampai dengan akhir Februari 2022
mencapai Rp282,7 triliun atau 10,4 persen dari
target APBN. Pelaksanaan Belanja Negara akan
terus diakselerasi agar dapat secara lebih optimal
mengakselerasi penanganan Covid-19
dan
pemulihan ekonomi. Kebijakan ekonomi dan fiskal
terus diarahkan untuk mendukung pengendalian
pandemi, menjaga pemulihan ekonomi, dan
akselerasi reformasi struktural.
TEKF kali ini mengulas dua topik khusus yaitu
Analisis Sustainabilitas Ekspor Indonesia, dan
Tinjauan Makro Ekonomi dan Fiskal pada
Penilaian Credit Rating Indonesia Selama
Pandemi.
Pada
ulasan
khusus
Analisis
Sustainabilitas Ekspor Indonesia dibahas mengenai
perkembangan kinerja ekspor Indonesia yang terus
menunjukkan perbaikan. Capaian yang bagus
tersebut kemudian ditinjau dari sisi aspek-aspek
sustainabilitas yaitu ekonomi, sosial, dan
lingkungan. Sementara itu, Tinjauan Makro
Ekonomi dan Fiskal pada Penilaian Credit Rating
Indonesia Selama Pandemi membahas tentang
bagaimana Indonesia menjadi salah satu negara
yang berhasil mempertahankan credit rating sejak
awal pandemi di tengah banyaknya negative rating
action. Hal ini menunjukan bahwa stabilitas
makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia
tetap terjaga, serta prospek ekonomi jangka
menengah yang tetap kuat. Kredibilitas kebijakan
yang tinggi dan sinergi antara Pemerintah, Bank
Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan otoritas
lainnya menjadi faktor positif yang mendukung
posisi Indonesia tersebut.
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BAGIAN I
PERKEMBANGAN EKONOMI
TERKINI
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Perkembangan Pandemi Covid-19 dan
Perekonomian Global
Gelombang Omicron yang muncul di penghujung 2021 menambah
tantangan penyelesaian pandemi, namun saat ini kasus harian sudah
turun meninggalkan puncak
Di penghujung tahun 2021, perkembangan
pandemi global diwarnai dengan kenaikan kasus
Covid-19 seiring reopening di berbagai negara,
faktor musim dingin dan Nataru, serta
munculnya varian Omicron. Tingkat penularan
Omicron yang lebih cepat dibanding varian-varian
lain, termasuk Delta, mendorong lonjakan kasus
sangat tinggi di berbagai negara. Kasus harian
global mencapai puncak di level 3,3 juta (7dma)
pada akhir Januari, atau sekitar 5 kali lipat puncak
kasus gelombang Delta. Berbeda dengan tren kasus
harian yang melesat naik dengan cepat, tren
kematian
harian
pada
awalnya
tidak
menunjukkan kenaikan signifikan. Namun pada
awal triwulan I 2022, angka kematian harian terus
menanjak hingga mencapai hampir 11 ribu (7dma).
Secara global, kematian banyak ditemukan pada
kelompok yang belum mendapatkan vaksinasi
lengkap atau belum mendapatkan booster.
Namun demikian, sejak Februari 2022 baik
jumlah kasus maupun tingkat kematian harian
global mulai menurun. Penurunan terjadi setelah
GRAFIK 1

diberlakukannya pembatasan mobilitas dan
larangan travel, serta didukung oleh percepatan
vaksinasi dan booster di banyak negara. Per 25
Maret 2022, tercatat kasus harian telah turun ke 1,6
juta (1,6 juta–7dma), dengan kematian harian
sebanyak 4.629 (4.536–7dma). Jika dibandingkan
dengan data pada puncak penyebaran kasus
Omicron, kasus harian dan kematian (7dma)
masing-masing turun sekitar 53 persen dan 58
persen.
Di Indonesia, varian Omicron juga memberi
tantangan tersendiri di awal 2022. Penyebaran
varian Omicron langsung diikuti dengan beberapa
langkah antisipasi seperti pengetatan aturan
karantina, penambahan bed di fasilitas-fasilitas
kesehatan, serta penerapan level PPKM yang lebih
tinggi di beberapa daerah. Berbeda dengan varian
Delta yang memicu kenaikan kasus dan kematian
sekaligus, gelombang Omicron di Indonesia
memicu kenaikan tajam pada kasus harian. Puncak
kasus harian pada gelombang Omicron (64.718)
tercatat lebih tinggi dibandingkan gelombang
GRAFIK 2

Kasus Harian Covid-19 Global

Kematian Covid-19 Global
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Sumber: worldmeters.info, ourworldindata, bnonews.com
(diakses per 25 Maret 2022)
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GRAFIK 3

GRAFIK 4
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Delta (56.757). Namun demikian, tingkat kematian
varian Omicron tercatat jauh lebih rendah dan
dengan
peningkatan
yang
lebih
landai
dibandingkan varian Delta.
Memasuki akhir Maret 2022, kasus harian
tercatat terus menurun. Kasus harian bergerak di
sekitar tiga ribu kasus dengan angka kematian
harian di kisaran seratus kasus. Sementara itu tes
yang selama Januari – Februari berada di atas 250
ribu tes per hari, pada pekan keempat Maret 2022
tercatat mulai melandai di sekitar 100 ribu tes per
hari, dengan positive rate yang menurun di bawah
10 persen. Di Indonesia, kematian pada gelombang
Omicron banyak terjadi pada kelompok yang
belum melakukan vaksinasi lengkap, lansia,
dan/atau pengidap komorbid.
Secara spasial, penurunan kasus harian nasional
terlihat cukup merata di seluruh wilayah di
Indonesia. Kasus harian sangat didominasi oleh
Pulau Jawa, namun setiap pulau mengalami
peningkatan kasus harian yang menyamai atau

sedikit melewati puncak Delta. Saat ini penurunan
jumlah kasus yang sangat signifikan sudah terlihat
di semua pulau.
Mulai melandainya kasus Covid-19 serta
terjaganya
sistem
kesehatan
mendorong
Pemerintah untuk mulai mempersiapkan masa
transisi menuju endemi. Selama periode
gelombang Omicron, tingkat tertinggi BOR ICU
nasional tercatat pada 33 persen, jauh di bawah
periode gelombang Delta di mana tingkat
keterisian ICU nasional sempat mencapai 76
persen. Langkah-langkah transisi menuju endemi
pun
mulai
ditempuh,
seperti
dengan
menghapuskan kewajiban antigen dan PCR untuk
pelaku perjalanan domestik yang telah vaksinasi
dosis kedua; melakukan uji coba bebas karantina di
Bali sejak 7 Maret bagi bagi pelaku perjalanan luar
negeri (PPLN) yang telah vaksinasi dosis lengkap
dan memiliki tes PCR negatif; serta mengurangi
waktu karantina PPLN menjadi satu hari.

GRAFIK 5
Kasus Harian Covid-19 di Seluruh Pulau di Indonesia
45000

12000

40000
10000
35000

Jawa
Sumatera (rhs)
Bali-Nusra (rhs)
Kalimantan (rhs)
Sulawesi (rhs)
Maluku-Papua (rhs)

30000
25000
20000
15000

8000
6000
4000

10000
2000
5000
0
M-20

0
M-20

J-20

A-20

O-20

D-20

F-21

A-21

J-21

J-21

S-21

N-21

J-22

M-22

Sumber: Kementerian Kesehatan (per 25 Maret 2022)
Edisi I | Tinjauan Ekonomi, Keuangan, dan Fiskal

11

Pelaksanaan vaksinasi yang cenderung menurun
di awal tahun 2022 patut menjadi perhatian. Saat
ini vaksinasi harian Indonesia berada di kisaran 1
juta dosis per hari (7dma). Tingkat vaksinasi masih
tidak stabil di level tinggi khususnya pada akhir
pekan dan hari libur. Perlu ada upaya lebih

konsisten agar vaksinasi lengkap dapat segera
mencapai 70 persen populasi. Hingga 25 Maret
2022, total vaksinasi pertama mencapai 195,5 juta
dosis (72,4 persen populasi), vaksinasi kedua 156,6
juta dosis (58,0 persen populasi), dan vaksinasi
booster 18,4 juta dosis (6,8 persen populasi).

Tahun 2021 menandai momentum pemulihan ekonomi global,
sementara di 2022 terjadi eskalasi risiko yang membayangi prospek ke
depan
Pertumbuhan ekonomi global mencatat rebound
di angka 5,9 persen pada 2021. Percepatan
vaksinasi, berlanjutnya stimulus, dan kebijakan
penanganan pandemi yang lebih terarah menjadi
faktor pendorong pemulihan, setelah di tahun
2020 terkontraksi 3,1 persen (yoy). Pemulihan
aktivitas riil berjalan kuat, ditunjukkan dengan
tren positif PMI Manufaktur, perdagangan
internasional, dan diiringi kenaikan harga
komoditas. Namun, laju pemulihan global sempat
tertahan pada paruh kedua karena munculnya
gelombang Delta, supply disruption, dan krisis
energi Tiongkok. Menjelang akhir 2021, berbagai
risiko meningkat dengan adanya varian Omicron
yang lebih menular, supply disruption yang
persisten, dan potensi pengetatan kebijakan
moneter yang lebih cepat di tengah tingginya
inflasi banyak negara.

tidak merata di setiap negara, antara lain karena
perbedaan
dinamika
pandemi,
kecepatan
vaksinasi, dan efektivitas stimulus. Salah satu
tantangan terbesar yang menghambat pemulihan
di 2021 adalah gelombang Delta, yang mendorong
restriksi mobilitas cukup ketat dan memperlambat
kinerja ekonomi di triwulan III 2021. Dampak
gelombang Delta yang cukup parah dirasakan oleh
Vietnam,
yang
menyebabkan
tingkat
pertumbuhan ekonomi tahun 2021 lebih rendah
dibanding tahun sebelumnya. Meskipun hampir
semua negara dapat mencatat pertumbuhan
ekonomi positif di 2021, hanya sebagian yang
berhasil mengembalikan PDB riil ke level
prapandemi,
seperti
Tiongkok,
Vietnam,
Singapura, Korea Selatan, Amerika Serikat,
Indonesia, India, dan Brazil.
Pemulihan ekonomi berlanjut di awal 2022 tetapi
dengan tantangan dan risiko yang semakin
meningkat. Gelombang varian Omicron memberi
efek pada confidence dan peningkatan pembatasan,

Sejalan dengan tren global, hampir seluruh negara
sudah kembali tumbuh positif secara tahunan di
2021. Namun demikian, level pemulihan ekonomi
GRAFIK 6
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GRAFIK 7
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9
8

7.9

7
6
5
4
3
2
1

Feb-22

Dec-21

Oct-21

Aug-21

Jun-21

Apr-21

Feb-21

Dec-20

Oct-20

Jun-20

Aug-20

Apr-20

Feb-20

0

Sumber: Bloomberg

walaupun tekanan ekonomi yang dihasilkan tidak
separah Delta. Aktivitas ekonomi di berbagai
negara relatif tetap berjalan. Ekspansi manufaktur
global menguat di Februari 2022 ke level 53,6 (vs
53,2 di Januari), didukung ekspansi pada sebagian
besar negara terutama AS dan Eropa. PMI
manufaktur negara ASEAN juga terus berekspansi
di 2022, dan Tiongkok kembali mencatatkan level
ekspansi setelah sempat terhambat krisis energi.
Tekanan inflasi belanjut yang direspon dengan
pengetatan kebijakan moneter global. Hingga
Februari 2022, disrupsi supply dan kenaikan harga
komoditas masih menjadi faktor pendorong
kenaikan inflasi di banyak negara, termasuk AS.
Inflasi di AS bahkan kembali mencatat rekor, di
tingkat 7,9 persen, atau tertinggi sejak Januari 1982.
Lonjakan inflasi membuat the Fed menaikkan
suku bunga acuan Fed Funds Rate (FFR) sebanyak
25 basis poin menjadi 0,25 - 0,50 persen. Dalam Dot
Plot FOMC terindikasi akan ada total 7 kenaikan
suku bunga acuan di tahun 2022 dan 3 – 4 kali di
2023. The Fed juga menyatakan akan segera
melakukan pengurangan neraca (balance sheet)
yang menunjukkan pengetatan kebijakan moneter
terus dipercepat. Tekanan inflasi global ke depan
diperkirakan masih tinggi akibat adanya eskalasi
tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina.
Konflik
geopolitik
Rusia
dan
Ukraina
meningkatkan risiko ekonomi global. Pada akhir
Februari 2022, Rusia melakukan penyerangan
militer terhadap Ukraina. Konflik ini langsung
mendorong kenaikan harga komoditas dan
volatilitas pasar keuangan global. Penurunan
harga saham terjadi khususnya di negara yang
terlibat langsung dengan konflik termasuk AS dan
Eropa. Perdagangan pasar saham Rusia sendiri

ditutup akibat nilai saham yang jatuh. Mata uang
Rusia, Ruble, sempat terdepresiasi lebih dari 60
persen. Sebagai respon dari gejolak ekonomi, bank
sentral Rusia meningkatkan suku bunga dari level
9,5 persen ke 20 persen. Aksi militer Rusia ke
Ukraina
mengakibatkan
berbagai
negara
menerapkan sanksi ekonomi terhadap Rusia.
Beberapa bentuk sanksi ekonomi yang cukup
signifikan antara lain pemblokiran Rusia dari
sistem pembayaran global SWIFT, pemblokiran
beberapa bank Rusia, pelarangan impor minyak
Rusia, penundaan operasional proyek pipa gas
Nord Stream 2, serta pembekuan aset konglomerat
Rusia di luar negeri.
Kenaikan harga komoditas menjadi salah satu
dampak yang langsung terlihat dari konflik
geopolitik Rusia dan Ukraina. Kedua negara
tersebut merupakan penghasil utama beberapa
komoditas penting dunia. Rusia tercatat sebagai
salah satu eksportir pupuk dan bahan bakar
mineral utama dengan kontribusi masing-masing
12,6 persen dan 8,7 persen dari total ekspor dunia.
Sementara Ukraina mendominasi 7,9 persen
ekspor komoditas gandum-ganduman (serealia)
dunia. Beberapa komoditas terkait langsung naik
signifikan sejak terjadi konflik, di antaranya
minyak mentah Brent (54,6 persen, ytd per 25
GRAFIK 8
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TABEL 1

Perbandingan Proyeksi Pertumbuhan dan Inflasi Global
Pertumbuhan Ekonomi Global (%, yoy)
2021

2022

2023

Estimasi Realisasi

IMF – Januari

Bloomberg Forecast Maret

IMF – Januari

Bloomberg Forecast
- Maret

5,9

4,4

4,0

3,8

3,5

Inflasi Global (%, yoy)
2021

2022

2023

Estimasi Realisasi

IMF – Januari

Bloomberg Forecast Maret

IMF – Januari

Bloomberg Forecast
- Maret

4,3

3,8

5,1

3,3

3,4

Sumber: IMF dan Bloomberg

Maret 2022), gas (58,9 persen), batubara (92,9
persen), dan gandum (42,4 persen).
Di tengah eskalasi risiko, prospek pertumbuhan
ekonomi global menurun sementara proyeksi
inflasi meningkat. Di dalam World Economic
Outlook Januari 2022, IMF memperkirakan
pertumbuhan ekonomi global melambat dari 5,9
persen (yoy) di tahun 2021 menjadi 4,4 persen dan
3,8 persen masing-masing di 2022 dan 2023. Tidak
berselang lama sejak outlook IMF di Januari,
prospek pertumbuhan dan inflasi global berubah
cukup signifikan. Hal ini tergambar di dalam
Bloomberg Forecast Maret 2022, dimana outlook
terhadap global 2022 dan 2023 jauh lebih rendah

dibanding IMF, yakni di tingkat 4,0 persen dan 3,5
persen. Adapun proyeksi Bloomberg Forecast
Maret 2022 untuk inflasi global tahun 2022 dan
2023 masing-masing 5,1 persen dan 3,4 persen. Ini
jauh lebih tinggi dari perkiraan IMF di Januari
yang sebesar 3,8 persen dan 3,3 persen. Konflik
militer antara Rusia dan Ukraina yang terjadi sejak
akhir Februari menjadi salah satu penyebab
terbesar penurunan prospek ekonomi global.
OECD mengestimasi jika konflik berkepanjangan,
pertumbuhan ekonomi global diperkirakan turun 1
percentage point dan inflasi naik 2,5 percentage point
pada tahun pertama.

Perkembangan Ekonomi Domestik
Perkembangan ekonomi makro
Pemulihan

ekonomi

domestik

yang

berlanjut tercermin pada pertumbuhan
positif kontributor utama PDB serta output
yang telah berada di atas level prapandemi

Laju pemulihan ekonomi Indonesia tahun 2021
berlanjut di tengah tantangan dan dinamika
pandemi Covid-19. Setidaknya terdapat dua
gelombang pandemi utama selama tahun 2021. Di
awal tahun, tingkat penyebaran Covid-19
meningkat pascamasa libur Natal dan Tahun Baru
2021. Sementara di awal Semester 2, perekonomian
nasional harus menghadapi tantangan yang sangat
besar akibat penyebaran varian Delta yang naik

dengan sangat cepat di nyaris seluruh daerah di
Indonesia. Kebijakan pemerintah yang responsif
dan adaptif baik dari sisi fiskal maupun nonfiskal
memegang peranan penting dalam menjaga
stabilitas pemulihan ekonomi nasional, sehingga
laju pemulihan ekonomi tetap berjalan. Selain itu,
kemampuan adaptasi yang semakin baik serta
terjaganya optimisme masyarakat dan dunia usaha
di tengah fluktuasi penyebaran pandemi Covid-19
turut menopang geliat perekonomian.
Laju pertumbuhan ekonomi Triwulan IV 2021
tercatat 5,0 persen (yoy) atau tumbuh sebesar 3,7
persen secara tahunan pada tahun 2021, jauh
melampaui tingkat pertumbuhan tahun 2020
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GRAFIK 9

Index PDB riil 2021 terhadap 2019 (2019=100)

GRAFIK 10
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yang terkontraksi 2,07 persen. Dengan pencapaian
ini, level perekonomian nasional telah melewati
level
prapandemi,
sehingga
mencatatkan
Indonesia sebagai salah satu negara yang mampu
mendorong pemulihan dengan cepat. Penguatan
pemulihan aktivitas ekonomi pada triwulan IV
2021 ini tidak lepas dari efektivitas upaya dan
kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat,
daerah, masyarakat serta dunia usaha dalam
menekan penyebaran varian Delta. Tingkat
penyebaran kasus yang dapat diredam dengan
cepat menjadi katalisator bagi aktivitas konsumsi
maupun produksi sehingga perekonomian
nasional dapat kembali menggeliat dan tumbuh
lebih optimal.
Pemulihan ekonomi juga terjadi secara
berkualitas dan inklusif di tahun 2021. Secara
agregat, tingkat PDB per kapita Indonesia berhasil
naik dari Rp57,3 juta di tahun 2020 menjadi Rp62,2
juta rupiah di tahun 2021 (naik 8,6 persen) atau
setara dengan USD4.349,5. Selain itu, seluruh
indikator
kesejahteraan
masyarakat
menunjukkan arah perbaikan yang progresif.
Perbaikan ekonomi dan program perlindungan
sosial berhasil menurunkan kembali angka
kemiskinan ke level single digit 9,71 persen per
September 2021, dari 10,19 persen di September
2020. Menguatnya aktivitas ekonomi juga berhasil
menyerap sekitar 2,6 juta orang angkatan kerja
pada kurun waktu Agustus 2020 – Agustus 2021
sehingga tingkat pengangguran terbuka turun dari
7,07 persen di Agustus 2020 menjadi 6,49 persen
per Agustus 2021. Peran krusial APBN dalam
menjaga kualitas sumber daya manusia juga

80%
t-2 t-1

t

t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 t+6 t+7

Ket: t = q1-2020; 2019 = 100
Sumber: Badan Pusat Statistik

ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks
Pembangunan Manusia dari 71,94 di tahun 2020
menjadi 72,29 pada tahun 2021.

Sisi pengeluaran
Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2021
ditopang oleh kinerja positif seluruh komponen
pengeluaran sektor swasta. Kinerja konsumsi
masyarakat untuk pertama kalinya selama
pandemi, mampu kembali ke level prapandemi
pada triwulan IV 2021. Dorongan ini sangat
penting dalam menopang laju pemulihan ekonomi
yang lebih berkelanjutan di masa yang akan
datang. Selain itu investasi (PMTB) juga kian
menguat. Sementara seiring dengan lonjakan
permintaan komoditas dunia, kinerja ekspor
nasional menjadi “champion” dalam laju pemulihan
ekonomi di masa pandemi.
Aktivitas konsumsi rumah tangga membaik
secara signifikan, didorong oleh fenomena “pentup demand”. Penyebaran varian Delta yang
berhasil dikendalikan dengan cepat dan efektif
mampu mendorong aktivitas konsumsi rumah
tangga. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga
pada triwulan IV 2021 sebesar 3,55 persen (yoy),
atau secara tahunan tumbuh 2,02 persen,
dibandingkan dengan kontraksi 2,63 persen pada
tahun sebelumnya. Pertumbuhan konsumsi
rumah tangga didukung oleh seluruh komponen
yang tumbuh positif. Jenis belanja yang sensitif
terhadap tingkat penyebaran Covid-19 mampu
kembali tumbuh. Komponen konsumsi sandang
tumbuh 1,22 persen (yoy) pada triwulan IV 2021
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GRAFIK 11

GRAFIK 12
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setelah terkoreksi sebelumnya di triwulan III 2021.
Sementara kenaikan tingkat hunian hotel serta
aktivitas perjalanan menggenjot pertumbuhan
transportasi dan komunikasi serta restoran dan
hotel yang masing-masing tumbuh 2,82 dan 2,84
persen (yoy).
Investasi (PMTB) melanjutkan tren perbaikan.
PMTB mampu tumbuh 4,5 persen (yoy) di triwulan
IV 2021. Secara keseluruhan 2021, PMTB kembali
tumbuh positif sebesar 3,8 persen setelah
terkontraksi 5,0 persen di tahun sebelumnya.
Realisasi invetasi selama periode Januari hingga
Desember 2021 mencapai Rp901,02 triliun atau
100,1 persen dari target sebesar Rp900 triliun yang
ditargetkan Presiden Jokowi. Persentase PMA dan
PMDN dalam capaian realisasi investasi baik pada
triwulan VI tahun 2021 maupun secara
keseluruhan tahun 2021 masih berimbang.
Kontribusi investasi baik asing maupun domestik
terus tumbuh di Indonesia dan diiringi dengan
kemampuan investor domestik yang terus
berkembang. Berdasarkan sebaran wilayah,
realisasi investasi triwulan IV di luar pulau Jawa
(Rp 127,5 triliun atau 52,8 persen dari total
investasi) masih lebih besar dibandingkan dengan
di pulau Jawa sebesar Rp114,1 triliun (47,2 persen).
Menguatnya investasi juga turut didorong oleh
realisasi proyek strategis nasional (PSN) sepanjang
tahun 2021 yang berhasil menyelesaikan 24 PSN
dengan nilai investasi mencapai Rp125,9 triliun.
Dari sisi asal negara investasi, Singapura menjadi
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Sumber: Badan Pusat Statistik, Kemenkeu, diolah

investor dengan nilai investasi tertinggi yaitu
sebesar USD2,1 miliar atau 25,3 persen dari capaian
realisasi investasi pada triwulan IV tahun 2021,
diikuti oleh Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok,
dan Amerika Serikat. Berdasarkan sektor investasi
didominasi oleh investasi pada industri logam
dasar, barang logam, bukan mesin dan
peralatannya sebesar Rp34,8 triliun (14,4 persen).
Diikuti oleh sektor perumahan, Kawasan industri
dan perkantoran sebesar Rp28,6 triliun (11,8
persen), dan sektor pertambangan sebesar Rp 28,0
triliun (11,6 persen).
Peran APBN krusial dalam mendukung akselerasi
pemulihan ekonomi. Pada triwulan IV 2021
komponen konsumsi pemerintah tumbuh 5,25
persen (yoy) atau 33 persen lebih tinggi dari
triwulan III 2021. Peningkatan belanja bantuan
sosial utamanya di tengah penyebaran varian
Delta berandil besar dalam menjaga stabilitas
perekonomian di semester II 2021. Melalui berbagai
program
pemerintah,
termasuk
program
perlindungan sosial, daya beli serta optimisme
masyarakat dapat terjaga dengan baik. Sementara
intervensi di sektor kesehatan, seperti biaya
penanganan pasien Covid-19, program dan
pengadaan vaksin, serta pemberian insentif
kepada tenaga kesehatan yang berjuang
menangani badai Covid-19 juga menjadi indikasi
pentingnya APBN dalam mengawal pemulihan
ekonomi,
melalui
komponen
konsumsi
pemerintah.
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Kinerja perdagangan internasional tumbuh kuat
ditopang oleh meningkatnya harga komoditas
serta permintaan global. Ekspor kembali
mencatatkan pertumbuhan tinggi pada triwulan
IV 2021 sebesar 29,83 persen (yoy). Laju pemulihan
ekonomi global menjadi faktor utama yang
menyebabkan kinerja ekspor Indonesia tetap
terjaga, terutama bersumber dari ekspor nonmigas
seperti olahan CPO, kendaraan bermotor, dan
mesin. Selain itu, ekspor hasil hilirisasi mineral
logam tumbuh signifikan di sepanjang tahun 2021
(ekspor besi baja tahun 2021 termasuk hasil olahan
nikel tumbuh 92.9 persen yoy). Di sisi lain, kinerja
impor juga tumbuh tinggi mencapai 29,60 persen
(yoy), didominasi oleh impor barang modal dan
bahan baku, yang mencerminkan peningkatan
aktivitas produksi domestik pada periode
selanjutnya. Secara keseluruhan tahun 2021,
kinerja ekspor dan impor barang dan jasa tumbuh
tinggi masing-masing sebesar 24,04 persen dan
23,31 persen.

Sisi produksi
Secara sektoral, kinerja pertumbuhan triwulan IV
2021 ditopang oleh pertumbuhan positif sektor
strategis khususnya sektor manufaktur. Sektor
Industri Pengolahan yang berkontribusi paling
besar terhadap ekonomi Indonesia, tumbuh
sebesar 4.92 persen (yoy) pada triwulan IV atau 3,39
persen secara tahunan di 2021. Peningkatan
permintaan ekspor yang tinggi serta permintaan
dalam negeri yang mulai pulih menjadi fondasi
penting yang mendorong pemulihan sektor ini.
Pemulihan
sektor
manufaktur
yang
berkesinambungan ini diharapkan memperkuat
basis pertumbuhan ekonomi nasional dan mampu
menciptakan lapangan kerja yang lebih besar dan
berkualitas di masa depan.
Sejalan dengan perbaikan konsumsi dan ekspor,
sektor Perdagangan juga tumbuh kuat. Pada
Triwulan IV 2021, sector perdagangan tumbuh 5,56
persen (yoy) atau 4,65 persen secara keseluruhan
tahun 2021. Peningkatan ini didorong oleh
membaiknya mobilitas masyarakat sejalan dengan
kondisi pandemi Covid-19 yang relatif mereda
serta aktivitas ekspor-impor yang sangat tinggi di
sepanjang tahun 2021. Selain itu, kebijakan
pemberian PPnBM DTP untuk pembelian mobil
juga mendorong kinerja perdagangan kendaraan
bermotor secara signifikan. Tingkat penjualan
mobil ritel mampu tumbuh 53,9 persen (yoy) pada

triwulan IV atau 49,3 persen (yoy) di sepanjang
tahun 2021.
Sektor pertambangan mengalami pertumbuhan
yang tinggi pada tahun 2021, ditopang oleh
lonjakan kebutuhan ekspor dan perbaikan
ekonomi dalam negeri. Secara keseluruhan tahun
2021, sektor pertambangan tumbuh 4,00 persen.
Sejalan dengan industri pengolahan logam dasar,
pertambangan bijih logam mampu tumbuh 22,84
persen pada tahun 2021. Sektor ini merupakan
sektor
potensial
dalam
menjadi sumber
pertumbuhan baru di tengah meningkatnya
kebutuhan sektor ini dalam membangun ekonomi
hijau dan berkelanjutan. Sementara pertambangan
batu bara dan lignit tetap mampu mencatatkan
pertumbuhan positif (6,60 persen), dikarenakan
disrupsi perdagangan batu bara internasional dan
tingginya kebutuhan energi internasional dan
nasional untuk merestorasi kembali ekonomi di
masing-masing negara.
Kinerja sektor penunjang pariwisata mulai
menunjukkan perbaikan yang menjanjikan,
meski masih di bawah level prapandemi.
Relaksasi pembatasan kegiatan masyarakat dan
aturan perjalanan serta tingkat kepercayaan
masyarakat mulai mendorong aktivitas pariwisata
untuk mulai bangkit di tengah pandemi. Adaptasi
penerapan protokol kesehatan di lokasi destinasi
wisata juga berperan penting dalam memberikan
rasa keamanan dan kenyamanan bagi para
wisatawan. Sektor Transportasi dan pergudangan
tumbuh tinggi sebesar 7,93 persen (yoy)
(keseluruhan 2021: 3,24 persen) sementara Sektor
Penyediaan Akomodasi Makan-minum juga
tumbuh positif 4,95 persen (keseluruhan 2021 3,89
persen).

Ekonomi pulih secara inklusif, indikator
kesejahteraan
membaik

masyarakat

tercatat

Indikator kesejahteraan masyarakat Indonesia
berangsur-angsur mengalami perbaikan setelah
hampir dua tahun terdampak pandemi Covid-19.
Tingkat kemiskinan yang pada tahun 2020
mencapai double digit, akhirnya kembali menjadi
single digit pada tahun 2021. Ketimpangan
pengeluaran penduduk yang diukur dengan Rasio
Gini pun mengalami penurunan seiring dengan
pemulihan ekonomi nasional dan perbaikan dalam
aspek ketenagakerjaan. Di sisi lain, Indeks
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Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun
2021 juga kembali melaju setelah tahun
sebelumnya sempat mengalami perlambatan
peningkatan akibat pandemi Covid-19.
Indikator-indikator kesejahteraan masyarakat
mengalami
perbaikan
sejalan
dengan
meningkatnya aktifitas ekonomi dan terjaganya
stabilitas makro. Pada triwulan ketiga 2021,
ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 3,51 persen
(yoy) dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga
yang juga tumbuh sebesar 1,03 persen (yoy)
sehingga dapat membuka lapangan kerja lebih
luas. Jumlah pekerja per Agustus 2021 meningkat
menjadi sebesar 131,05 juta orang dari 128,45 juta
orang per Agustus 2020. Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) juga turun sebesar 0,58 pp per
Agustus 2021, atau menjadi sebesar 6,49 persen.
Porsi pekerja formal meningkat menjadi 40,55
persen pada Agustus 2021 dari 39,53 persen pada
periode yang sama di tahun sebelumnya. Hal ini
menjadi sinyal baik karena mengindikasikan
pemulihan ekonomi dan sektor formal memiliki
tingkat upah lebih tinggi. Selain itu, laju inflasi per
September 2021 sebesar 1,6 persen (yoy) atau 0,80
persen (ytd) turut mendukung perbaikan daya beli
masyarakat. Berbagai faktor tersebut berhasil
menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,48 pp
(1,05 juta orang) pada September 2021 menjadi 9,71
persen (26,50 juta orang) dari 10,19 persen (27,55
juta orang) pada September 2020.
Penurunan tingkat kemiskinan terjadi di seluruh
wilayah Indonesia pada September 2021. Angka
kemiskinan per September 2021 di perkotaan dan
perdesaan masing-masing turun dari 7,89 persen
dan 13,10 persen pada Maret 2021 menjadi 7,60
persen dan 12,53 persen pada September 2021.
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Pulau Jawa mengalami penurunan tingkat
kemiskinan tertinggi sebesar 0,55 pp menjadi 9,16
persen yang kemudian disusul oleh Pulau
Kalimantan, dan Pulau Sumatera. Pulau Jawa juga
mengalami penurunan jumlah penduduk miskin
terbesar, yaitu turun sebanyak 0,73 juta orang.
Meskipun demikian, Pulau Jawa masih menjadi
salah satu kantong kemiskinan karena sebanyak
14,02 juta orang atau sekitar 52,9 persen dari total
penduduk miskin di Indonesia berada di Pulau
Jawa. Sementara itu, wilayah Maluku dan Papua
memiliki penurunan tingkat kemiskinan terendah,
yaitu sebesar 0,22 pp menjadi 20,43 persen dan
relatif tidak mengalami perubahan signifikan
jumlah penduduk miskinnya.
Penurunan tingkat kemiskinan juga dibarengi
dengan membaiknya indicator pemerataan. Rasio
Gini per September 2021 mengalami penurunan
sebesar 0,004 poin menjadi 0,381 setelah sempat
meningkat menjadi 0,385 pada September 2020.
Meskipun Rasio Gini sempat mengalami
peningkatan di tahun 2020, porsi pengeluaran
penduduk kelompok 40 persen terbawah hingga
tahun 2021 masih stabil di kisaran 17 persen. Hal
tersebut menempatkan Indonesia dalam kategori
negara dengan ketimpangan rendah berdasarkan
kategori Bank Dunia. Secara spasial, distribusi
pengeluaran penduduk kelompok 40 persen
terbawah di perdesaan pun berada pada kondisi
yang sama, yaitu masih berada pada kategori
ketimpangan rendah. Namun, distribusi konsumsi
kelompok 40 persen terbawah di perkotaan masih
lebih rendah dibandingkan di perdesaan per
September 2021. Pertumbuhan ekonomi dan
penurunan angka kemiskinan yang diiringi oleh
perbaikan
ketimpangan
ini
menunjukkan
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meningkatnya kualitas pembangunan ekonomi
Indonesia karena pertumbuhan ekonomi bersifat
inklusif atau kue ekonomi dinikmati oleh seluruh
kelompok pendapatan.
Selain aktivitas perekonomian yang membaik,
meluasnya penyerapan tenaga kerja juga turut
berkontribusi terhadap penurunan tingkat
kemiskinan. Jumlah penduduk bekerja per
Agustus 2021 meningkat menjadi sebesar 131,05
juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
pun juga turun sebesar 0,58 pp per Agustus 2021,
atau menjadi sebesar 6,49 persen. Bahkan,
pengangguran di perkotaan turun lebih besar
dibandingkan dengan di perdesaan, dan menjadi
salah satu faktor pendorong membaiknya tingkat
kemiskinan di perkotaan per September 2021.
Perbaikan kesejahteraan penduduk juga dapat
terlihat pada Nilai Tukar Petani (NTP) yang
meningkat di tahun 2021. NTP di tahun 2021
mencapai 105, meningkat dari 102 di tahun 2020
dan 101 di tahun 2019. Peningkatan ini
menunjukkan bahwa surplus petani terus
meningkat sejak 2019. Kenaikan nilai NTP ini
sudah mencapai target RPJMN tahun 2024 sebesar
105.
Indikator kesejahteraan lainnya yang juga
mengalami
perbaikan
adalah
Indek
Pembangunan Manusia (IPM). Setelah mengalami
perlambatan pada 2020 akibat dampak pandemi,
peningkatan IPM Indonesia sudah kembali
membaik pada 2021. Pada 2020, IPM tumbuh
melambat 0,02 poin, sementara pada tahun 2021
IPM meningkat 0,35 poin menjadi 72,29.
Perlambatan IPM 2020 terjadi karena penurunan
pada dimensi standar hidup layak akibat pandemi.
Sedangkan, pada IPM 2021, peningkatan terjadi
pada semua dimensi, baik dimensi umur panjang

dan hidup sehat, dimensi pengetahuan, maupun
dimensi standar hidup layak. Adanya peningkatan
kembali pada dimensi standar hidup layak
menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan
masyarakat seiring dengan respon kebijakan
APBN menghadapi krisis akibat pandemi, serta
perbaikan kinerja ekonomi yang berpengaruh
positif terhadap indikator konsumsi riil per kapita.
Program perlinsos selama pandemi Covid-19
terbukti efektif untuk mencegah tingginya angka
kemiskinan dan ketimpangan. Daya beli
penduduk kelompok 40 persen ke bawah relatif
dapat tetap terjaga dengan adanya berbagai
program perlinsos Pemerintah yang masih terus
berjalan hingga 2021. Program perlinsos masih
terbukti andal dan efektif dalam memitigasi
dampak negatif pandemi yang masif sehingga
mampu menekan tingkat kemiskinan hingga
mencapai 9,71 persen pada 2021. Padahal, menurut
Bank Dunia tingkat kemiskinan pada 2021
diproyeksikan dapat mencapai 10,6 persen tanpa
perluasan program perlinsos. Meskipun demikian,
Pemerintah perlu terus menjalankan upaya
reformasi program perlinsos agar dapat
menciptakan sistem yang lebih inklusif dan adaptif
ke depannya.
Secara keseluruhan, pemulihan ekonomi nasional
tercermin pada laju pertumbuhan ekonomi tahun
2021 yang mencapai 3,69 persen, setelah
terkontraski di tahun 2020. Pemulihan ekonomi
yang terjadi tidak hanya mendorong semakin
meningkatnya aktivitas perekonomian, tetapi juga
secara
inklusif
mendorong
peningkatan
kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah
satu bagian dari sasaran pembangunan nasional.
Pemerintah dalam hal ini berperan sentral untuk
terus mengakselerasi upaya dalam mencapai
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sasaran pembangunan nasional yang telah
ditetapkan melalui pertumbuhan yang inklusif
dan berkelanjutan. Di sisi lain, upaya pemerataan
kesenjangan antarwilayah pun tidak kalah penting
untuk dilaksanakan mengingat masih terdapatnya
kondisi ketimpangan antarwilayah dalam aspek
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pelonggaran kebijakan moneter dilakukan

demi menjaga keberlanjutan perbaikan
ekonomi domestik

Arah kebijakan moneter sepanjang tahun 2021
tetap
dipertahankan
akomodatif
untuk
mendukung keberlanjutan pemulihan ekonomi.
Kebijakan suku bunga acuan yang rendah terus
dipertahankan ditopang oleh tingkat inflasi yang
rendah dan stabilitas nilai tukar Rupiah yang
terjaga. Sebelumnya, selama tahun 2020 suku
bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Rate (7DRR)
telah diturunkan sebesar 125 bps. Selanjutnya,
pada Februari 2021, BI 7DRR kembali diturunkan
sebesar 25 bps menjadi 3,5 persen. Level ini
merupakan rekor terendah sepanjang sejarah.
Tingkat suku bunga ini tetap dipertahankan
hingga akhir 2021 sebagai langkah untuk
memperkuat pemulihan ekonomi nasional.
Kebijakan
moneter
yang
dipertahankan
akomodatif mendukung perbaikan kinerja
intermediasi perbankan. Suku bunga di pasar
keuangan, seperti PUAB dan JIBOR, berada di level
rendah dan relatif bergerak stabil sejalan dengan BI
7DRR. Suku bunga deposito dan kredit tercatat
masih dalam tren menurun. Namun, penurunan
suku bunga kredit yang jauh lebih lambat daripada
penurunan suku bunga deposito perbankan
menyebabkan spread antara suku bunga kredit
dan deposito meningkat. Sementara itu, laju
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Meningkatnya risiko global terkait normalisasi
kebijakan moneter di negara maju serta tensi
geopolitik
Rusia-Ukraina
akan
menjadi
tantangan bagi pengelolaan kebijakan moneter
domestik. Kenaikan suku bunga acuan Bank
Sentral AS serta sejumlah negara maju telah
membuat volatilitas di pasar keuangan global
meningkat. Selain itu, eskalasi konflik RusiaUkraina yang diikuti dengan pengenaan sanksi
ekonomi berbagai negara terhadap Rusia turut
memberi tekanan pada pasar keuangan global.
Meski demikian, dari sisi domestik, seiring masih
rendahnya inflasi, stabilnya nilai tukar Rupiah,
serta besaran cadangan devisa yang memadai,
kelanjutan kebijakan suku bunga rendah masih
dapat berlangsung untuk mendukung pemulihan.
Hingga Maret BI 7DRR masih dipertahankan pada
tingkat 3,5 persen. Kondisi likuiditas di pasar
keuangan juga terpantau masih longgar dan
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memadai. Hal ini terlihat dari tren kenaikan
pertumbuhan uang beredar (M2) di Februari 2022
yang masih cukup tinggi. Intermediasi perbankan
secara bertahap terus melanjutkan perbaikan,
dengan pertumbuhan kredit perbankan yang
konsisten berada dalam tren meningkat,
sementara simpanan masyarakat mulai melambat
meski masih tumbuh double digit. Di sisi lain, BI
telah memulai kebijakan normalisasi likuiditas
dengan menaikkan tingkat Giro Wajib Minimum
(GWM) secara progresif sejak Maret 2022,
merespon perkembangan pengetatan moneter
global, khususnya the Fed AS.

Perkembangan pasar modal menunjukkan
kinerja positif

Pasar modal Indonesia masih melanjutkan tren
positif, utamanya didukung oleh kinerja pasar
saham. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
mencatatkan gain sebesar 6,40 persen secara ytd,
dengan capital inflow tercatat sebesar Rp28,72
triliun. Bahkan, Investor nonresiden mencatatkan
net buy pada seluruh hari perdagangan saham pada
bulan Februari 2022, utamanya untuk membeli
saham-saham berkapitalisasi besar. Namun
demikian, pasar Surat Berharga Negara (SBN)
sedikit mengalami tekanan sebagai dampak dari
meningkatnya yield US Treasury dan normalisasi
kebijakan moneter oleh the Fed. Tekanan tersebut
menyebabkan terjadinya capital outflow di pasar
SBN sebesar Rp29,87 triliun per 24 Maret 2022.
Dari sisi yield, mayoritas yield SBN berbagai tenor
mengalami kenaikan, namun relatif masih
terkendali.
Sejumlah sentimen mempengaruhi pergerakan
pasar modal Indonesia sepanjang Q1 2022. Dari sisi
global, sentimen positif datang dari terus
menguatnya pemulihan ekonomi di negara-negara
maju. Namun demikian, sejumlah sentimen
negatif, seperti tapering off dan kenaikan suku
bunga the Fed serta normalisasi kebijakan moneter
di beberapa developed countries lainnya menjadi
faktor yang memberikan tekanan utama terhadap
pasar modal. Selain itu, konflik geopolitik yang
berlanjut menjadi invasi oleh Rusia ke Ukraina
baru-baru
ini
juga
turut
meningkatkan
kekhawatiran investor.
Dari dalam negeri, sentimen negatif berasal dari
tingginya penyebaran infeksi Covid-19 varian
Omicron. Sepanjang bulan Februari 2022, kasus

Covid-19 harian di Indonesia beberapa kali
melewati rekor tertingginya. Namun demikian,
tingkat kematian dan keterisian ruang rawat di
fasilitas kesehatan yang tetap terkendali, dengan
didukung oleh cakupan vaksinasi yang telah
mencapai lebih dari 70 persen dan 53 persen
masing-masing untuk dosis 1 dan dosis 2, menjadi
sumber optimisme investor bahwa gelombang
Covid-19 pada periode ini dapat lebih dikendalikan
dan dampaknya dapat dimitigasi. Optimisme
investor di pasar modal juga didukung oleh
berlanjutnya laju pemulihan ekonomi yang
tercermin pada sejumlah leading indicators yang
terus menguat seperti PMI manufaktur dan indeks
kepercayaan konsumen. Selain itu, capaian
pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2021
yang lebih tinggi dibandingkan perkiraan pelaku
pasar, turut memperkuat keyakinan terhadap
ketahanan fundamental perekonomian domestik.
Kinerja IHSG merupakan salah satu yang terbaik
di kawasan Asia pada triwulan I 2022. Dengan
kenaikan sebesar 6,40 persen ytd, kinerja IHSG
menjadi terbaik kedua setelah indeks STI
Singapura yang menguat sebesar 9,28 persen.
Sebagai perbandingan, pada periode yang sama
sejumlah indeks saham utama global masih
mengalami pelemahan, seperti indeks Nikkei
Jepang turun 2,22 persen, DAX Jerman yang
melemah 9,94 persen, serta indeks Dow Jones AS
yang melemah 4,06 persen.
Dari sisi sektoral, sektor energi memimpin
penguatan IHSG. Hingga akhir 25 Maret 2022,
sektor energi menguat sebesar 27,47 persen, sejalan
dengan tren penguatan harga komoditas energi
secara global, seperti minyak mentah jenis Brent
yang telah menguat sebesar 55,12 persen dan batu
bara yang menguat sebesar 92,89 persen secara ytd.
Di sisi lain, sektor teknologi menjadi sektor yang
mencatatkan penurunan tertinggi yaitu sebesar
9,76 persen. Kinerja sektor teknologi lebih
dipengaruhi oleh profit taking yang dilakukan oleh
investor setelah sektor tersebut menguat sebesar
380,1 persen pada tahun 2021.
Di pasar SBN, tingkat imbal hasil (yield) sedikit
mengalami kenaikan. Hingga 25 Maret 2022, imbal
hasil SBN tenor 10 tahun naik sebesar 32 bps secara
ytd. Kenaikan tersebut terjadi di tengah kenaikan
US Treasury yang mencapai level tertinggi sejak
Mei 2019, atau pada level 2,47 persen. Bahkan,
untuk tenor pendek satu tahun, imbal hasil SBN
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justru mengalami penurunan sebesar 10 bps bila
dibandingkan dengan akhir tahun 2021.

menjadi sebesar 25,62 persen atau jauh di atas
threshold.

Relatif terkendalinya kenaikan imbal hasil SBN
antara lain terkait peran partisipasi investor
domestik yang semakin meningkat. Hingga 24
Maret 2022, kepemilikan Bank Indonesia pada SBN
secara gross menjadi yang tertinggi, yaitu sebesar
25,47 persen, disusul oleh perbankan yang sebesar
24,55 persen. Untuk kepemilikan individu, terjadi
kenaikan persentase dari 4,21 persen pada 3
Januari 2022 menjadi 5,59 persen pada 24 Maret
2022. Kenaikan partisipasi investor domestik
tersebut didorong oleh likuiditas di dalam negeri
yang masih ample serta ekspektasi return SBN yang
masih menarik bagi investor. Sementara itu,
kepemilikan
nonresiden
terus
mengalami
penurunan, dari 19,10 pada 3 Januari 2022 menjadi
17,91 persen pada 24 Maret 2022.

Sejalan dengan mulai pulihnya perekonomian, BI
mulai
melakukan
normalisasi
kebijakan
likuiditas secara bertahap dan terukur. Mulai
Maret 2022, BI menaikkan secara bertahap Giro
Wajib Minimum (GWM) bagi Bank Umum
Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah
(BUS). Untuk BUK, GWM akan dinaikkan secara
bertahap hingga sebesar 300 bps sepanjang tahun
2022. Sedangkan untuk BUS, kenaikan GWM akan
mencapai 150 bps secara bertahap. Kebijakan
tersebut diambil dengan mempertimbangkan
kondisi likuiditas sektor keuangan Indonesia yang
masih sangat memadai dalam penyaluran kredit.

Meskipun demikian, pasar SBN juga mencatatkan
beberapa capaian positif pada triwulan I 2022.
Sebagai contoh, pada penerbitan Obligasi Negara
Ritel seri 021 (ORI021), jumlah investor tercatat
terbanyak sepanjang sejarah penerbitan SBN ritel,
yaitu sebanyak 56 ribu investor dengan 45,2
persennya merupakan investor baru. Tingginya
partisipasi investor domestik yang didukung oleh
meningkatnya partisipasi investor ritel tersebut
dapat mendorong pendalaman sektor keuangan
sekaligus mendukung stabilitas pasar SBN di
tengah risiko capital outflow.

Perkembangan perbankan terus membaik
Kinerja perbankan semakin solid sejalan dengan
pemulihan ekonomi. Kecukupan likuiditas yang
diiringi dengan peningkatan fungsi intermediasi
mendorong kinerja perbankan yang lebih kuat.
Likuiditas perbankan masih relatif longgar.
Beberapa
indikator
kecukupan
likuiditas
perbankan seperti rasio AL/DPK, rasio Loan to
Deposit (LDR), dan pertumbuhan Dana Pihak
Ketiga (DPK) berada pada level yang memadai.
Pada Desember 2021, AL/DPK tercatat sebesar 35,1
persen atau naik dibandingkan September 2021
sebesar 31,3 persen. Sementara itu, DPK kembali
tumbuh dua digit yakni sebesar 12,3 persen (yoy). Di
sisi lain, LDR cenderung terus menurun, namun
masih pada level yang tinggi. Pada Desember 2021,
LDR tercatat sebesar 77,13 persen. Dari sisi
permodalan perbankan, terjadi peningkatan CAR

Penyaluran kredit terus tumbuh dengan tren
menguat. Pertumbuhan kredit meningkat sebesar
5,24 persen (yoy) pada Desember 2021, dengan tren
yang terus meningkat sejak Juni 2021.
Pertumbuhan kredit merata pada semua jenis
penggunaan, baik kredit modal kerja, kredit
konsumsi, maupun kredit investasi. Sampai dengan
Desember 2021, kredit modal kerja tumbuh paling
tinggi yakni sebesar 6,32 persen (yoy). Sejalan
dengan penyaluran yang meningkat, suku bunga
kredit juga terus menurun pada semua jenis kredit
dengan penurunan terbesar terjadi pada suku
bunga kredit modal kerja.
Perbaikan tingkat pertumbuhan kredit didorong
oleh sisi permintaan maupun penawaran. Dari sisi
permintaan, kredit korporasi terindikasi semakin
meningkat. Sementara dari sisi penawaran,
perbankan telah menurunkan standar penyaluran
kredit terutama pada sektor-sektor prioritas seiring
dengan menurunnya persepsi risiko. Pertumbuhan
kredit UMKM juga meningkat sejalan dengan
pemulihan aktivitas bisnis dan adanya dukungan
program Pemerintah. Program penjaminan kredit
baik untuk korporasi maupun UMKM akan
berlanjut pada tahun 2022.
Membaiknya pertumbuhan kredit juga diikuti
dengan terjaganya risiko kredit. Non performing
loan (NPL) kredit cenderung terus menurun. Pada
Desember 2021, NPL kredit tercatat sebesar 3,00
persen, atau lebih rendah dibandingkan posisi
September 2021 sebesar 3,21 persen. Mulai
pulihnya mobilitas masyarakat dan meningkatnya
aktivitas di sektor riil mendorong kinerja kredit
yang lebih baik. Lebih lanjut, Loan at Risk (LaR) juga
mengalami penurunan hingga di bawah 20 persen.
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Lebih lanjut, jumlah restrukturisasi kredit
terdampak Covid-19 terus melanjutkan tren
penurunan hingga Rp693,62 triliun pada
November 2021 dari posisi Rp714,01 triliun pada
bulan sebelumnya. Jumlah debitur juga menurun

dari 4,4 juta debitur menjadi 4,2 juta debitur.
Namun, perkembangan ke depan masih perlu
diwaspadai mengingat adanya peningkatan kasus
infeksi akibat varian Omicron.
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Boks 1
Mewaspadai Dampak Kebijakan Moneter the Fed
Saat ini dunia sedang menghadapi tantangan
pemulihan ekonomi yang tidak merata, dimana
negara-negara maju pulih lebih cepat dan lebih
kuat dibandingkan negara-negara berkembang
dan miskin. Di antara negara-negara maju,
Amerika Serikat merupakan negara yang
mengalami pemulihan paling kuat. Pada tahun
2021, perekonomian AS tumbuh sebesar 5,7 persen,
atau yang tertinggi sejak tahun 1984.
Pertumbuhan ekonomi tersebut salah satunya
dipengaruhi oleh pulihnya konsumsi masyarakat.
Kuatnya lonjakan permintaan masyarakat yang
tidak diimbangi oleh kecukupan pasokan
berdampak pada laju inflasi yang naik ke level
tertinggi sejak tahun 1982, yaitu pada level 7,5
persen yoy di bulan Januari 2022.
Sebagai konsekuensi dari inflasi yang tinggi, the
Fed bersiap untuk melakukan normalisasi
kebijakan moneter. Sejak November 2021, the Fed
telah melakukan pengurangan pembelian aset, dan
mengindikasikan adanya kenaikan suku bunga
acuan pada Maret 2022. Pada Februari 2022, angka
median proyeksi suku bunga the Fed berada pada
level 0,875 persen, atau meningkat dibandingkan
proyeksi Desember 2021 yang sebesar 0,375 persen.
Bahkan, sejumlah analis memperkirakan the Fed
akan menaikkan suku bunga acuan hingga 7 kali
(Goldman) atau bahkan 9 kali (JP Morgan), dan
akan memulai penjualan aset sebelum musim
panas 2022.
Normalisasi kebijakan moneter di AS akan
menjadi tantangan bagi pemulihan ekonomi di
negara berkembang. Dengan adanya kenaikan
suku bunga oleh the Fed, kebijakan moneter di
negara berkembang akan menghadapi dilema. Jika
tidak mengikuti stance hawkish the Fed, akan ada
risiko aliran modal keluar yang berpotensi
melemahkan nilai tukar secara signifikan. Di sisi
lain, jika negara berkembang ikut menaikkan suku
bunga, pemulihan ekonomi domestik bisa
terganggu. Dalam kasus Indonesia, kenaikan suku
bunga the Fed memang patut diwaspadai, karena
juga dapat memberikan tekanan pada imbal hasil
Surat Berharga Negara (SBN), yang pada akhirnya
akan memberikan beban tambahan pada APBN
dalam jangka menengah dan panjang.

Belajar dari kejadian di masa lalu, Indonesia
memang harus mewaspadai risiko kebijakan
moneter the Fed. Pada periode 2013 silam, ketika
the Fed melakukan tapering dan menaikkan suku
bunga acuan, nilai tukar Rupiah melemah hingga
menyentuh level Rp14.250 per USD, dari posisi
sebelumnya di kisaran Rp9.800-an per USD.
Guncangan yang sama juga terjadi pada pasar SBN.
Pada semester II 2013, yield Surat Utang Negara
(SUN) tenor 10 tahun melonjak 244 bps, dari 6,01
persen menjadi 8,45 persen. Bahkan, sempat
menyentuh level 9,07 persen pada Januari 2014.
Di
tengah
risiko
dan
ketidakpastian
perekonomian
global
yang
meningkat,
fundamental ekonomi Indonesia saat ini cukup
kuat. Apabila pada tahun 2013 – 2014 neraca
transaksi berjalan (current account) Indonesia
mencatatkan defisit masing-masing sebesar 3,26
dan 2,95 persen terhadap PDB, pada tahun 2021
current account Indonesia untuk pertama kalinya
sejak 2011 berbalik mencatatkan surplus sebesar
0,3 persen PDB. Pasar SBN juga relatif lebih stabil
seiring dengan meningkatnya partisipasi investor
domestik yang didukung oleh likuiditas perbankan
yang masih melimpah. Selain itu, cadangan devisa
yang dapat digunakan sebagai penyangga jika
terjadi guncangan nilai tukar juga relatif kuat
sehingga mengurangi risiko aliran modal keluar.
Namun demikian, langkah kebijakan yang
terukur diperlukan agar pengalaman masa lalu
tidak terulang. Dari sisi fiskal, Pemerintah akan
mengandalkan instrumen fiskalnya untuk
menjaga stabilitas ekonomi, termasuk melalui
penggunaan Saldo Akumulasi Anggaran (SAL)
sebagai fiscal buffer. Dari sisi kebijakan moneter, BI
masih memiliki ruang dan waktu yang cukup
untuk penyesuaian suku bunga, mengingat tingkat
inflasi Indonesia yang relatif masih terkendali di
level 2,06 persen pada Februari 2022. Namun, BI
tetap mengeluarkan bauran kebijakan moneter
untuk mendukung percepatan pemulihan dan
menjaga stabilitas di tengah meningkatnya risiko
global.
Salah
satunya
adalah
dengan
menyesuaikan besaran Giro Wajib Minimum
(GWM) perbankan secara bertahap (+300bps untuk
Bank Umum Konvensional dan +150bp untuk
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Bank Umum Syariah) pada tahun 2022, serta
mendorong kebijakan makroprudensial (LTV
akomodatif) untuk mendukung pertumbuhan
ekonomi.
Sebagai penutup, dampak normalisasi kebijakan
moneter oleh the Fed pada tahun ini diperkirakan
tidak terlalu signifikan dibanding dengan periode
sebelumnya. Selain secara umum telah ter-priced
in, pola komunikasi the Fed yang saat ini lebih baik
dalam menyampaikan rencana kebijakannya
menjadi nilai lebih. Selain itu, ketahanan eksternal
perekonomian Indonesia yang lebih kuat menjadi

modalitas penting bagi Indonesia dalam dalam
menghadapi risiko tapering off dan kenaikan suku
bunga the Fed serta menjaga momentum
pemulihan ekonomi domestik. Sebagai gambaran,
kondisi nilai tukar Rupiah, capital flow, dan imbal
hasil SBN tetap terjaga stabil di tengah dimulainya
normalisasi kebijakan moneter the Fed. Bahkan,
hingga Februari 2022 ini telah terjadi capital inflow
sebesar Rp28,9 triliun di pasar modal. Namun
demikian, kewaspadaan tinggi dan langkah
kebijakan terpadu perlu terus dilakukan untuk
memperkuat pemulihan ekonomi dan menjaga
stabilitas sektor keuangan.

Edisi I | Tinjauan Ekonomi, Keuangan, dan Fiskal

25

Nilai tukar rupiah cukup stabil, namun

dibayangi tekanan ketidakpastian di pasar
keuangan global

Nilai tukar Rupiah menghadapi tekanan cukup
berat pada paroh pertama 2021 akibat lonjakan
pandemi Covid-19 di awal tahun, dan khususnya
pertengahan tahun dengan penyebaran varian
Delta. Nilai tukar Rupiah sempat mengalami
tekanan cukup besar pada periode triwulan I 2021
dan bergerak relatif stabil meski masih terdapat
tekanan di beberapa periode selanjutnya. Adanya
pembatasan
sosial
melalui
kebijakan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) akibat lonjakan kasus Covid-19 pascalibur
akhir tahun menyebabkan pelemahan nilai tukar
pada awal tahun 2021. Kenaikan yield US T-Bill 10
tahun yang terjadi di bulan Maret juga
memberikan dampak cukup signifikan terhadap
pergerakan yield SBN domestik serta mendorong
terjadinya capital outflow di pasar obligasi
Pemerintah, yakni mencapai Rp20 Triliun di
sepanjang bulan Maret, meningkat dibandingkan
outflow pada bulan Februari yang sebesar Rp15,9
triliun. Akibatnya, pergerakan nilai tukar Rupiah
dalam tren pelemahan bahkan sempat berada pada
level Rp14.648 per Dolar AS pada tanggal 14 April
2021, yang juga merupakan level terendah di
sepanjang tahun 2021 tersebut. Nilai tukar Rupiah
mulai mengalami penguatan menjelang akhir
bulan April sejalan dengan kembali masuknya arus
modal asing merespon hasil asessment rating dari
S&P yang mempertahankan peringkat utang
Indonesia pada level BBB dengan outlook negative,
di tengah banyak negara di dunia yang mengalami
downgrade peringkat rating. Apresiasi nilai tukar
Rupiah terus berlanjut hingga akhir semester I
2021 dimana nilai tukar rupiah mampu menguat
hingga berada pada level Rp14.496 per Dolar AS,
yang juga didukung oleh kondisi pasar keuangan
global yang mulai kondusif serta fundamental
ekonomi domestik yang terus membaik.
Nilai tukar di semester II 2021 bergerak relatif
stabil meski masih diwarnai tekanan. Akselarasi
kasus Covid-19 akibat dari penyebaran varian
virus Delta di akhir Juni serta varian Omicron di
bulan November yang mendorong restriksi
aktivitas ekonomi menjadi sumber kekhawatiran
investor di tengah upaya pemulihan ekonomi.
Selain itu, volatilitas di pasar keuangan sangat
dipengaruhi oleh dinamika normalisasi kebijakan

moneter utamanya yang dilakukan oleh the Fed
menjelang akhir tahun 2021 saat dimulainya
program pengurangan quantitative easing (tapering
off) di bulan November. Dimulainya program
tappering off ini menyebabkan pengetatan
likuditas di pasar keuangan global. Selain itu,
berbagai negara juga menaikkan suku bunga
untuk menekan peningkatan inflasi domestik,
yang mengindikasikan dimulainya normalisasi
kebijakan moneter global. Hal ini mendorong
kekhawatiran
investor
sehingga
turut
mempengaruhi terjadinya arus modal keluar dari
negara emerging market, termasuk Indonesia untuk
mencari tempat investasi yang dipandang lebih
aman (safe haven). Tercatat sepanjang bulan
November 2021, capital outflow dari pasar domestik
mencapai Rp33,9 triliun, yang berasal dari aliran
modal keluar dari pasar saham sebesar Rp3,1 triliun
dan aliran modal keluar dari pasar obligasi
Pemerintah mencapai Rp30,8 triliun. Namun,
sekalipun sempat mengalami tekanan tersebut,
sepanjang tahun 2021, Rupiah masih relatif terjaga
stabil. Rupiah pada akhir tahun ditutup pada level
Rp14.269 per Dolar AS pada akhir tahun 2021, atau
hanya terdepresiasi 1,2 persen dibandingkan akhir
tahun 2020, dengan rata-rata tahunan sebesar
Rp14.312 per Dolar AS. Kinerja Rupiah masih
didukung oleh peningkatan kinerja neraca
perdagangan dan terjaganya aliran modal di pasar
saham merespon kenaikan harga komoditas yang
tetap mendukung terjaganya supply valas.
Memasuki awal tahun 2022, tekanan di pasar
keuangan global yang cenderung meningkat
turut memberikan dampak pada pelemahan nilai
tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Langkah
pengetatan kebijakan moneter the Fed pada FOMC
bulan Januari dinilai cukup agresif sehingga
mendorong kenaikan volatilitas di pasar keuangan
global. Untuk menekan laju inflasi AS yang
meningkat secara persisten, terdapat indikasi yang
cukup kuat bahwa the Fed akan menaikkan suku
bunga acuannya setelah berakhirnya program
tapering off pada bulan Maret 2022 dan sesegera
mungkin
akan
diikuti
dengan
program
pengurangan balance sheet. Selain itu, adanya
akselarasi tensi geopolitik antara Rusia dan
Ukraina di bulan Januari serta masih adanya
sentimen peningkatan kasus Covid-19 akibat
penyebaran virus Omicron turut menambah
ketidakpastian di pasar keuangan global. Ketiga
faktor tersebut telah mendorong investor untuk
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cenderung beralih ke instrumen aset yang lebih
aman seperti Dolar AS sebagai safe haven sehingga
turut menekan pergerakan mata uang di negara
emerging market, termasuk Rupiah. Meski
demikian, tekanan terhadap nilai tukar Rupiah di
bulan Januari masih relatif kecil, terutama
ditopang oleh kembali masuknya aliran modal
asing sejalan dengan perekonomian domestik yang
semakin solid, sebagaimana terlihat dari tren PMI
yang terus dalam level ekspansif, peningkatan
kinerja neraca perdagangan, serta respon
kebijakan moneter Bank Indonesia melalui
pengaturan likuiditas lewat kebijakan kenaikan
GWM Rupiah. Pada akhir bulan Januari, nilai
tukar Rupiah ditutup pada level Rp14.381 per Dolar
AS atau hanya melemah 0,80 persen (ytd dan mtm)
dengan rata-rata di sepanjang bulan Januari
berada pada level Rp14.335 per Dolar AS.
Pergerakan nilai tukar Rupiah mulai terapresiasi
hingga di pertengahan bulan Februari 2022
namun kembali tertekan akibat sentimen invasi
Rusia menjelang akhir bulan. Penguatan nilai
tukar Rupiah terhadap dolar AS terutama
didukung oleh sentimen dari fundamental
perekonomian domestik yang terus membaik,
yang terlihat dari membaiknya pertumbuhan
ekonomi Indonesia di triwulan IV 2021 dan kinerja
transaksi berjalan yang mencatatkan surplus pada

tahun 2021, pertama kalinya sejak tahun 2012.
Selain itu, afirmasi positif dari Lembaga Rating
Moody’s di tanggal 10 Februari 2022 yang
mempertahankan peringkat utang Indonesia
berada satu tingkat di atas investment grade (Baa2)
dengan outlook stabil turut mampu meningkatkan
kepercayaan investor terhadap perekonomian
Indonesia. Dampak positif dari afirmasi Moody’s
tersebut terlihat dari aliran modal investor asing
yang kembali meningkat di bulan Februari 2022
terutama di pasar obligasi Pemerintah, sehingga
mampu menopang penguatan nilai tukar Rupiah.
Bahkan, nilai tukar Rupiah sempat terapresiasi
pada level Rp14.278 per Dolar AS di tanggal 17
Februari 2022 sebelum akhirnya kembali
mengalami pelemahan akibat dampak dari faktor
ketidakpastian perekonomian global. Laju apresiasi
Rupiah tertahan akibat ketidakpastian yang dipicu
oleh memuncaknya tensi geopolitik antara Rusia
dan Ukraina hingga akhirnya Rusia memulai
invasi ke Ukraina di tanggal 24 Februari 2022.
Dimulainya invasi Rusia ini cukup cepat
menyebabkan gejolak di pasar keuangan global
dan kekhawatiran kinerja ekonomi kawasan Eropa
dan global sehingga turut memberikan sentimen
negatif terhadap pergerakan nilai tukar
mancanegara, termasuk Rupiah. Hingga di akhir
bulan Februari nilai tukar Rupiah ditutup pada
level Rp14.371 per Dolar AS, meski masih
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terapresiasi 0,1 persen dibandingkan akhir bulan
Januari. Namun, secara rata-rata bulanan di bulan
Februari nilai tukar Rupiah mengalami pelemahan
ke level Rp14.351 per Dolar AS dan secara rata-rata
tahunan berada pada level Rp14.343 per Dolar AS.
Invasi Rusia menjadi faktor utama yang
mewarnai pergerakan nilai tukar Rupiah
terhadap Dolar AS hingga menjelang akhir bulan
Maret. Upaya negosiasi yang masih belum
menemukan kesepakatan dari kedua belah pihak
memicu kekhawatiran investor terhadap seberapa
lama berlangsungnya invasi Rusia dan dampaknya
terhadap perekonomian global. Di saat yang sama,
berbagai sanksi ekonomi yang diberikan oleh
sejumlah negara kepada Rusia untuk meredam
agresivitas Rusia turut memberikan tekanan lebih
lanjut terhadap ketidakpastian global. Sementara
itu, investor juga terus mewaspadai keberlanjutan
langkah normalisasi yang akan diambil oleh the
Fed serta perkembangan pengetatan kebijakan
moneter dari negara maju lainnya. The Fed mulai
meningkatkan suku bunga acuannya di bulan
Maret ini sebesar 25 bps dan diperkirakan
mengambil langkah lebih agresif pada periode ke
depan guna menahan kenaikan inflasi AS. Masih
tingginya ketidakpastian ini menyebabkan
investor cenderung lebih memilih Dolar AS sebagai
safe haven, sehingga indeks Dolar AS masih relatif
tinggi. Meski demikian, dampak risiko global
terhadap nilai tukar Rupiah masih relatif kecil,
dengan ditopang oleh fundamental ekonomi yang
semakin solid dan didukung oleh masih tingginya
aliran modal asing di pasar saham dan surpus
kinerja neraca perdagangan sejalan dengan
kenaikan harga komoditas. Hingga 25 Maret 2022,
nilai tukar Rupiah ditutup pada level Rp14.361 per
Dolar AS, atau masih mengalami apresiasi 0,1
persen dibandingkan akhir bulan Februari dengan
rata-rata tahunan (avgytd) sebesar Rp14.344 per
Dolar AS.

Inflasi domestik menguat secara bertahap
Inflasi domestik berpotensi mengalami kenaikan
sejalan dengan berlanjutnya tekanan inflasi
global. Harga komoditas global secara umum
mengalami
tekanan
dan
memengaruhi
perkembangan harga komoditas domestik, baik di
tingkat produsen maupun konsumen. Inflasi
domestik berpotensi mengalami tekanan melalui
mekanisme imported inflation, yaitu passthrough
yang dilakukan oleh para produsen karena

kenaikan harga bahan baku dan ongkos produksi.
Meskipun transmisi harga masih terbatas, namun
tetap perlu diwaspadai kenaikan harga atau inflasi
IHK yang juga sudah menjadi fenomena global.
Transmisi harga komoditas global tampak pada
perkembangan harga di tingkat produsen
sepanjang semester II 2021. Pada triwulan IV 2021,
inflasi harga produsen atau Indeks Harga Produsen
(IHP) mencapai angka 8,8 persen (yoy), meningkat
dari angka triwulan III 2021 yang mencapai 7,3
persen (yoy). Sementara dari sisi Indeks Harga
Perdagangan Besar (IHPB), kenaikan tersebut
seiring dengan naiknya harga komoditas terutama
komoditas minyak mentah dan pertambangan (a.l.
batubara). Namun demikian, kenaikan inflasi di
tingkat
produsen
masih
secara
terbatas
tertransmisi di tingkat konsumen atau Indeks
Harga Konsumen (IHK).
Penguatan inflasi sampai dengan Februari terus
berlanjut. Laju inflasi tercatat 2,06 persen (yoy),
meningkat dibandingkan angka Desember 2021
yang sebesar 1,87 persen (yoy). Pada periode
Desember sampai dengan Februari 2022, inflasi
semakin bergerak menguat secara bertahap. Pada
Desember 2021, inflasi naik seiring dengan
peningkatan aktivitas konsumsi dan mobilitas
masyarakat di masa Natal dan Tahun Baru di
tengah kondisi pandemi yang mulai terkendali dan
kebijakan pelonggaran PPKM oleh Pemerintah.
Peningkatan aktivitas konsumsi ini terus berlanjut
pada bulan Januari seiring naiknya indeks
keyakinan konsumen, serta ditambah faktor cuaca
basah yang menyebabkan sebagian besar harga
pangan domestik naik. Angka inflasi Januari
merupakan tingkat inflasi tertinggi sejak Juli 2020.
Akan tetapi, pada Februari, inflasi sedikit
melambat kerena penurunan beberapa harga
komoditas pangan strategis serta pembatasan
aktivitas masyarakat akibat puncak gelombang
ketiga kasus Covid-19 di Indonesia.
Inflasi inti dalam trend menguat memasuki tahun
2022, menggambarkan perbaikan di sisi
permintaan. Pada Februari 2022, inflasi inti
mencapai 2,03 persen (yoy), meningkat dari angka
November 2021 yaitu 1,44 persen (yoy). Jika dilihat
dari kelompok pengeluaran, tren perbaikan inflasi
tercermin pada beberapa kelompok, seperti
sandang, keperluan dan perlengkapan rumah
tangga, serta rekreasi dan kebutuhan leisure
economy. Meningkatnya mobilitas masyarakat
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juga mulai mendorong kenaikan permintaan akan
barang dan jasa. Selain dipengaruhi oleh
penguatan sisi permintaan di sisi domestik, tren
penguatan inflasi inti juga terdampak dari
pergerakan harga komoditas global. Sejak Juli
2020, harga komoditas global bergerak meningkat
yang diikuti oleh peningkatan Indeks Harga
Produksi (IHP) dan Indeks Harga Perdagangan
Besar (IHPB). Membaiknya sisi permintaan
mendorong pihak produsen untuk mulai
mentransmisikan ke harga konsumen secara
terbatas, terutama untuk produk manufaktur dan
bahan bangunan.
Inflasi volatile food mencapai 1,81 persen (yoy)
pada Februari 2022, relative terkendali jika
dibadningkan posisi akhir tahun. Pada Desember
2021 hingga Januari 2022, inflasi volatile food
tercatat meningkat akibat naiknya permintaan di
akhir tahun dan naiknya harga minyak goreng
seiring dengan naiknya harga CPO di pasar global.
Inflasi komponen ini pada bulan Februari 2022
kembali menurun seiring dengan peraturan yang
diterbitkan Pemerintah terkait penetapan harga
eceran tertinggi (HET) minyak goreng yang
diterapkan per 1 Februari 2022. Kenaikan harga
minyak goreng dapat tertahan melalui kebijakan
Pemerintah tersebut dalam membayarkan selisih
harga
sehingga
dapat
menciptakan
keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Hal ini
terus dilakukan untuk menjaga akses pangan
pokok masyarakat, khususnya untuk kelompok
miskin dan rentan, melalui pemberian bantuan
sosial. Selain itu, kebijakan pembatasan pembelian
ritel juga dilakukan sebagai langkah stabilisasi
harga serta mengantisipasi kelangkaan barang.
Inflasi administered price masih terus berada pada
tren naik hingga Februari 2022. Pada Februari,
inflasi administered price mencapai 2,34 persen
(yoy), meningkat dari angka November 2021 yang
mencapai 1,69 persen (yoy). Pada Desember 2021,
komponen ini naik didorong oleh peningkatan tarif
angkutan udara seiring meningkatnya mobilitas
masyarakat antardaerah, terutama di masa
perayaan Natal dan Tahun Baru. Di samping itu,
peningkatan inflasi komponen tersebut juga
didorong oleh kenaikan harga LPG nonsubsidi dan
dampak kenaikan tarif cukai rokok di awal tahun
2022. Meskipun demikian, Pemerintah terus
berkomitmen
untuk
menjaga
momentum
pemulihan konsumsi masyarakat dengan masih
memberlakukan kebijakan yang akomodatif pada

harga energi domestik di tengah peningkatan
harga komoditas energi global.
Transmisi kenaikan harga global masih
cenderung terbatas di tingkat produsen. Namun,
hal ini dapat berisiko menekan harga di tingkat
grosir atau konsumen ke depan, terutama jika
tekanan harga komoditas global berlangsung lebih
lama. Transmisi secara gradual diperkirakan
terjadi sehingga dapat mendorong kenaikan inflasi
domestik selain dari faktor perbaikan permintaan.
Melihat perkembangan tersebut, Pemerintah terus
berupaya untuk menciptakan bauran kebijakan
yang tepat bersama Bank Indonesia baik di tingkat
pusat maupun daerah melalui Tim Pengendalian
Inflasi Nasional agar tingkat inflasi tetap dapat
terjaga pada sasaran inflasi yang telah ditetapkan,
yaitu 3,0±1,0 persen.

Neraca Perdagangan Indonesia melanjutkan
penguatan

Sepanjang tahun 2021, neraca perdagangan
Indonesia menguat sejalan dengan pemulihan
global maupun domestik. Neraca perdagangan
mencatatkan surplus perdagangan sebesar
USD35,33 miliar, didorong oleh peningkatan
surplus nonmigas sebesar USD48,58 miliar (vs
USD27,62 miliar pada 2020), dan defisit migas
sebesar USD13,25 miliar.
Ekspor Indonesia tahun 2021 tumbuh cukup
tinggi yang didorong oleh tren pertumbuhan
harga komoditas dan juga permintaan mitra
dagang yang masih terjaga. Ekspor tumbuh 41,9
persen (ytd, fob, USD), didorong oleh pertumbuhan
ekspor nonmigas khususnya pada ekspor
manufaktur yang memiliki share sebesar 76,5
persen dari total ekspor Indonesia. Selain itu,
ekspor Indonesia tahun 2021 masih didominasi
oleh komoditas lemak dan minyak hewani/nabati
HS15 tumbuh 58,5 persen; Bahan bakar mineral
HS27 tumbuh 90,3 persen; serta Besi dan baja HS72
tumbuh 92,9 persen (ytd, fob, USD).
Impor Indonesia tahun 2021 tumbuh cukup
tinggi, didorong tingginya harga komoditas dan
menguatnya aktivitas ekonomi domestik. Sejalan
dengan mulai meningkatnya aktivitas ekonomi
domestik, impor Indonesia tumbuh 38,6 persen
(ytd, cif, USD), yang dicerminkan oleh
meningkatnya impor atas bahan baku yang
tumbuh 42,8 persen (ytd, cif, USD) serta barang
modal yang tumbuh 20,8 pesen (ytd, cif, USD).
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Komoditas yang masih mendominasi impor tahun
2021 antara lain Mesin dan peralatan mekanik
HS84 yang tumbuh 18,5 persen (ytd, cif, USD) serta
Mesin dan perlengkapan elektrik HS85 yang
tumbuh 17,4 persen (ytd, cif, USD).
Kuatnya kinerja perdagangan Indonesia berlanjut
di awal tahun 2022. Pada Januari 2022, neraca
perdagangan mengalami penurunan surplus
dikarenakan nilai ekspor yang terkontraksi lebih
dalam dari impor. Namun, neraca perdagangan
kembali meningkat pada Februari 2022 sebesar
USD3,8 miliar, didorong oleh ekspor yang tumbuh
sebesar 34,1 persen (yoy, fob, USD) dan impor yang
tumbuh lebih lambat sebesar 25,4 persen (yoy, fob,
USD). Secara kumulatif Januari – Februari 2022,
ekspor Indonesia tercatat sebesar USD39,6 miliar
atau tumbuh 29,7 persen (ytd, fob, USD), dan impor
tercatat sebesar USD34,9 miliar atau tumbuh 31,0
persen (ytd, cif, USD). Dengan demikian neraca
perdagangan secara kumulatif tercatat surplus
USD4,7 miliar. Tren surplus neraca perdagangan
ini terus berlanjut sejak Mei 2020, yang berarti
hingga Febuari 2022 telah membukukan surplus
perdagangan selama 22 bulan berturut-turut.

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI)
semakin membaik

Neraca Pembayaran Indonesia (Balance of
Payment) pada triwulan IV 2021 mengalami
defisit. Catatan defisit tersebut sebesar USD0,8
miliar, sehingga berbalik arah dari triwulan
sebelumnya yang mencatatkan surplus sebesar
USD10,7 miliar. Kinerja NPI ini utamanya
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bersumber dari surplus transaksi berjalan sebesar
USD1,4 miliar. Di sisi lain, transaksi modal dan
finansial tercatat defisit sebesar USD2,4 miliar.
Kinerja transaksi berjalan triwulan IV 2021
mengalami surplus USD1,4 miliar (0,4 persen
PDB), ditopang oleh masih kuatnya kinerja neraca
perdagangan barang dan neraca pendapatan
sekunder. Neraca perdagangan barang terus
menunjukkan kinerja yang meningkat sejak tahun
2020. Pada triwulan ini, neraca barang
membukukan surplus sebesar USD12,4 miliar,
menurun dibandingkan triwulan sebelumnya.
Surplus ini didukung oleh kinerja ekspor yang
tumbuh cukup tinggi sebesar 46,1 persen (yoy).
Pada triwulan IV 2021, ekspor mengalami
peningkatan sebesar USD5,8 miliar, dibandingkan
triwulan sebelumnya. Peningkatan khususnya
terjadi pada komoditas nonmigas didorong oleh
faktor harga dan kenaikan permintaan global,
terutama bahan bakar mineral. Namun, kinerja
neraca migas justru menunjukkan pembesaran
defisit karena turunnya ekspor dan peningkatan
impor terkait meningkatnya kebutuhan BBM
untuk liburan nataru. Sewajarnya impor
meningkat seiring perbaikan ekonomi domestik
dan global.
Kinerja neraca jasa masih defisit sebesar USD4,1
miliar, lebih besar dibandingkan triwulan
sebelumnya. Defisit neraca jasa disebabkan oleh
meningkatnya pembayaran jasa (impor) freight
sejalan dengan peningkatan aktivitas ekspor dan
impor. Sementara itu, jasa perjalanan (pariwisata)
yang merupakan kontributor utama dari ekspor
jasa masih belum pulih yang ditunjukkan oleh
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TABEL 2

Perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia (dalam USD miliar)
Neraca Pembayaran Indonesia (USD miliar)
2020

2019
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masih rendahnya jumlah wisatawan mancanegara
yang datang ke Indonesia. Jumlah wisman yang
berkunjung ke Indonesia pada triwulan IV 2021
mengalami peningkatan sebesar 25,8 persen
dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun,
jumlah pelawat yang ke luar negeri justru
meningkat jauh lebih tinggi sebesar 49,6 persen
(qtq).
Kinerja neraca pendapatan primer mengalami
defisit sebesar USD8,9 miliar, sedikit meningkat
dibandingkan triwulan sebelumnya. Capaian
tersebut didorong oleh membaiknya kinerja
korporasi sehingga komponen transfer pendapatan
investasi langsung mengalami peningkatan.
Sementara itu, neraca pendapatan sekunder
membukukan surplus USD1,9 miliar, meningkat
dari triwulan sebelumnya, didorong oleh
peningkatan penerimaan khususnya berasal dari
hibah kesehatan terkait pandemi Covid-19 yang
diterima oleh Pemerintah. Penerimaan transfer
personal juga meningkat cukup tinggi dari
triwulan sebelumnya.
Ketidakpastian pasar keuangan global yang
meningkat turut berdampak pada kinerja neraca

modal dan finansial pada triwulan IV 2021.
Neraca modal dan finansial pada triwulan IV 2022
mencatatkan defisit sebesar USD2,4 miliar (0,7
persen PDB). Tekanan cukup besar terjadi dari sisi
investasi portofolio yang mencatatkan defisit
setelah triwulan sebelumnya masih mampu
mencatatkan surplus, serta ditambah dengan
terjadinya defisit pada sisi investasi lainnya. Di sisi
lain, kinerja investasi langsung mampu tumbuh
stabil dengan membukukan kenaikan surplus
dibandingkan triwulan sebelumnya.
Peningkatan
surplus
investasi
langsung
mencerminkan bahwa preferensi investor asing
terhadap iklim investasi jangka panjang masih
cukup bagus. Surplus pada investasi langsung di
triwulan ini tercatat sebesar USD3,4 miliar, naik
jika dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini
tidak terlepas dari terjaganya momentum
pemulihan ekonomi domestik serta didukung
dengan upaya reformasi struktural dan kebijakan
yang terus dilakukan untuk memperbaiki iklim
investasi di Indonesia.
Di sisi lain, tekanan ketidakpastian global
menyebabkan kinerja investasi portofolio
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mencatatkan defisit hingga USD4,8 miliar,
berbalik dibandingkan triwulan sebelumnya
yang masih mencatatkan surplus USD1,2 miliar.
Gejolak di pasar keuangan global memang
mengalami peningkatan di sepanjang triwulan IV
ini yang disebabkan oleh normalisasi kebijakan
moneter negara maju (terutama Amerika Serikat)
yang lebih agresif untuk menahan tekanan inflasi,
tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang
meningkat, serta bayangan dari dampak varian
Omicron terhadap kenaikan kasus Covid-19 global.
Sementara itu, kinerja investasi lainnya turut
mencatatkan defisit hingga USD1,1 miliar,
terutama dipengaruhi oleh pembayaran pinjaman
luar negeri sektor swasta (jatuh tempo)
sebagaimana pola pembayaran yang meningkat di
akhir tahun.
Secara keseluruhan, sepanjang tahun 2021 ini,
kinerja neraca pembayaran Indonesia terus
memperlihatkan perbaikan, dengan mencatatkan
surplus sebesar USD13,5 miliar, meningkat
dibandingkan surplus tahun sebelumnya sebesar
USD2,6 miliar. Perbaikan ini didorong oleh
transaksi berjalan yang mencatatkan surplus
sebesar USD3,3 miliar (0,3 persen PDB) dan surplus
transaksi modal dan finansial sebesar USD11,7
miliar
(1,0
persen
PDB).
Berdasarkan
perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa di
akhir tahun 2021 mencapai USD144,9 miliar,
meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar
USD135,9 miliar. Angka ini setara dengan
pembiayaan 7,8 bulan impor dan utang luar negeri
pemerintah. Dengan demikian cadangan devisa
Indonesia dapat dikatakan cukup aman karena
berada di atas standar kecukupan internasional.
GRAFIK 22

Momentum pemulihan ekonomi diprediksi terus
berlanjut, perekonomian diproyeksi tumbuh
sebesar 5,2 persen di tahun 2022. Pandemi Covid19 diprediksi akan bertransisi menjadi endemi.
Cakupan vaksinasi ditargetkan meluas dengan
signifikan. Disiplin penerapan protokol kesehatan
secara konsisten oleh seluruh lapisan masyarakat
dan pola kehidupan baru akan semakin matang
dalam mempersiapkan “living with endemic”.
Pemulihan konsumsi masyarakat akan terdorong
dengan kuat dan berperan sebagai katalisator
pemulihan ekonomi secara inklusif dan
berkesinambungan. Aktivitas investasi swasta
diperkirakan menguat seiring dengan perbaikan
optimisme bisnis serta implementasi reformasi
struktural. Kualitas dan kuantitas ekspor
diprediksi membaik seiring dengan peningkatan
permintaan global akan produk komoditas
unggulan, seperti CPO, batu bara, dan nikel.
Perkembangan indikator sektor riil pada awal
tahun
2022
menunjukkan
keberlanjutan
ekspansi ekonomi baik dari sisi konsumsi maupun
produksi, di tengah penyebaran varian Omicron.
Indeks Keyakinan Konsumen pada bulan Januari
dan Februari 2022 berada pada level optimis (>100)
masing-masing sebesar 119,6 dan 113,1. Aktivitas
konsumsi juga terus meningkat, sebagaimana
ditunjukkan Indeks Penjualan Ritel (RSI) pada
bulan Januari yang tumbuh 15,5 persen (yoy) dan
pada bulan Februari diperkirakan tumbuh 14,6
persen (yoy). Begitu juga indikator produksi yang
menunjukkan pertumbuhan yang positif pada
awal tahun 2022. PMI Manufaktur Indonesia pada
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bulan Februari 2022 tercatat 51,2 menunjukkan
bahwa sektor manufaktur Indonesia terus
berkembang pada tingkat yang solid di awal tahun
2022. Konsumsi listrik bulan Februari 2022
tumbuh kuat, ditopang oleh listrik untuk industri
(distribusi 31,1 persen dari total) yang tumbuh 14,1
persen (yoy), dan listrik untuk bisnis (distribusi 16,4
persen) yang tumbuh 9,3 persen (yoy).
Pertumbuhan listrik industri sejalan dengan laju
produksi sektor manufaktur yang berada pada
zona ekspansif untuk memenuhi kebutuhan dunia
usaha
dalam
berproduksi.
Sedangkan
pertumbuhan listrik bisnis mengkonfirmasi sektor
bisnis yang semakin menggeliat seperti yang
terjadi di sektor perdagangan maupun sektor hotel
dan restoran.
Meskipun demikian, risiko penyebaran Covid-19
masih perlu diwaspadai, terutama atas
kemungkinan
munculnya
varian
baru.
Walaupun kasus harian telah mulai berangsur
menurun dari puncak Omicron, risiko penyebaran
Covid-19 masih perlu diwaspadai, terutama atas
kemungkinan munculnya varian baru. Disiplin
penerapan protokol kesehatan dan penguatan
kapasitas kesehatan harus tetap dilakukan. Selain
itu, akselerasi vaksinasi dan memadainya
ketersediaan vaksinasi juga menjadi faktor krusial
dalam penanganan pandemi secara keseluruhan,
apalagi dengan mulainya relaksasi mobilitas
seiring persiapan untuk transisi menuju endemi.
Pemerintah akan mendorong penegakkan protokol
kesehatan, penguatan sistem kesehatan, serta
percepatan program vaksinasi yang saat ini sudah
mencapai 56 persen populasi untuk dosis lengkap.
Partisipasi masyarakat sangat penting dalam
menjalankan disiplin protokol kesehatan dan
vaksinasi.
Gejolak geopolitik dan konflik antara Rusia dan
Ukraina menambah daftar risiko global kepada
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laju pemulihan ekonomi. Tekanan inflasi global
diprediksi meningkat, khususnya akibat dari
konflik yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Kedua
negara merupakan eksportir pada beberapa
komoditas utama di dunia, termasuk migas serta
beberapa komoditas terkait pangan termasuk
gandum, pupuk, dan minyak nabati. Meskipun
demikian, risiko dampak langsung dari konflik
dimaksud
kepada
perekonomian
nasional
diprediksi relatif terbatas. Kedua negara tersebut
bukan merupakan negara mitra dagang maupun
negara kontributor Foreign Direct Investment
utama nasional. Selain itu pemerintah juga telah
dan akan terus berkoordinasi dengan Bank
Indonesia dan pemerintah daerah dalam menjaga
stabilitas harga pangan di seluruh kawasan
nasional.
Pemerintah juga mengantisipasi percepatan
kebijakan tapering-off Bank Sentral Amerika
Serikat dan Bank Sentral utama lainnya di dunia.
Tingginya inflasi di Amerika Serikat akan menjadi
faktor utama bagi the Fed untuk segera
menormalisasi kebijakan moneternya. Dalam hal
ini pemerintah bersama-sama dengan otoritas lain
yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem
Keuangan terus bersinergi menyiapkan bauran
kebijakan antisipatif dalam menghadapi risikorisiko global tersebut. Di sisi lain, kondisi sektor
keuangan dan moneter nasional saat ini juga terus
terjaga dalam kondisi yang baik dan stabil. Nilai
tukar Rupiah relatif stabil, terutama apabila
dibandingkan dengan nilai tukar negara emerging
lain yang terdepresiasi lebih dalam di tengah
sentimen negatif kondisi geopolitik. Aktivitas
perdagangan
saham
terus
menunjukkan
peningkatan sejak awal tahun, mendorong Indeks
Harga Saham Gabungan sebagai salah satu indeks
saham dengan kinerja terbaik di dunia.
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Perkembangan fiskal
Tren penguatan kinerja fiskal berlanjut di

masing terkait dengan aktivitas konsumsi dan
kondisi utilisasi tenaga kerja.

menguatnya pemulihan ekonomi.

Kontribusi terbesar penerimaan pajak berasal
dari PPN Dalam Negeri (PPN DN). Kontribusi PPN
DN mencapai 26,8 persen Dari total penerimaan
perpajakan. Penerimaan dari PPN DN ini
bersumber
dari
pengenaan
pajak
atas
konsumsi dalam negeri yang dilakukan oleh Wajib
Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Pemerintah.
Sehingga, apabila terdapat peningkatan konsumsi
masyarakat, pemerintah, dan badan usaha
tentunya akan meningkatkan setoran penerimaan
dari PPN DN ini. Pada tahun 2021, realisasi
sementara PPN DN tumbuh sekitar 14,0 persen
meningkat tajam dibandingkan realisasi tahun
2020 yang mengalami kontraksi sekitar 12,7
persen. Peningkatan ini tentu selaras dengan
pertumbuhan belanja pemerintah terutama
belanja barang dan modal yang tumbuh tinggi di
tahun 2021. Selain itu, konsumsi masyarakat juga
meningkat seiring kebijakan pelonggaran aktivitas
masyarakat.

awal tahun 2022 sejalan dengan terus

Kinerja fiskal menguat signifikan di tahun 2021
sejalan dengan tren pemulihan ekonomi. Hingga
akhir tahun 2021, realisasi sementara pendapatan
negara dan hibah mencapai Rp2.003,1 triliun atau
114,9 persen dari target APBN. Realisasi tersebut
secara nominal lebih tinggi Rp355,28 triliun
dibandingkan capaian tahun 2020, serta tumbuh
signifikan 21,6 persen (yoy). Sementara itu, realisasi
Belanja Negara sampai dengan akhir Desember
2021 tercatat sebesar Rp2.786,8 triliun (101,3 persen
dari target APBN 2021), meningkat 7,4 persen (yoy)
dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya. Dari realisasi Pendapatan dan Belanja
Negara tersebut, Defisit Anggaran sampai dengan
akhir Desember 2021 mencapai Rp783,7 triliun
atau sekitar 4,65 persen dari PDB.
Kinerja pendapatan negara menguat signifikan di
tahun 2021. Realisasi pendapatan negara
(sementara) di 2021 mencapai Rp2.003,1 triliun
atau 114,9 persen dari target APBN dan bahkan
capaian tersebut di atas level prapandemi.
Pendapatan negara di 2021 ini tumbuh sebesar 21,6
persen dibandingkan kinerja tahun 2020. Kinerja
perpajakan tahun 2020 sempat mengalami
penurunan yang tajam sebesar 16,0 persen. Kinerja
Pendapatan Negara di 2021 ini didorong oleh
penerimaan dari penerimaan perpajakan dan
penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Realisasi
penerimaan perpajakan mencapai Rp1.546,5 triliun
(107,1 persen dari target APBN 2021) atau telah
kembali pada level prapandemi pada tahun 2019
sebesar Rp1.546,1 triliun. Sementara itu, realisasi
PNBP mencapai Rp452 triliun atau 153,8 persen
dari target.
Kinerja
pendapatan
negara,
khususnya
perpajakan, sangat terkait erat dengan kinerja
ekonomi nasional. Kinerja perekonomian dapat
mempengaruhi kinerja pendapatan, atau kinerja
perpajakan dapat menggambarkan perkembangan
kegiatan ekonomi. Kinerja perpajakan ini dapat
dilihat dari kinerja per jenis pajak maupun pajak
sektoral. Sebagai contoh, jenis penerimaan pajak
PPN dalam negeri (PPN DN) dan PPh 21 masing-

PPh 21 yang merupakan pajak atas penghasilan
individual tumbuh cukup kuat. Pada tahun 2021,
kinerja penerimaan PPh 21 mampu tumbuh
sebesar 6,2 persen, sedangkan di 2020 penerimaan
PPh 21 turun sebesar 5,01 persen. Kondisi ini
menggambarkan bahwa di 2021 terdapat
pemulihan atas utilisasi tenaga kerja di
perekonomian nasional. Data tenaga kerja per
Agustus 2021 memperlihatkan bahwa terdapat
peningkatan lapangan kerja baru sebesar 2,6 juta
yang menyerap sejumlah penambahan angkatan
kerja baru dan pekerja yang sempat terkena
dampak PHK di masa pandemi. PPh 21 ini memiliki
kontribusi sekitar 11,7 persen terhadap total
penerimaan pajak.
Secara sektoral, penerimaan pajak didominasi
oleh penerimaan dari industri pengolahan yang
memiliki kontribusi sekitar 29,6 persen.
Pertumbuhan PDB riil sektor industri pengolahan
di 2021 tercatat sebesar 3,4 persen dimana
sebelumnya di tahun 2020 mengalami kontraksi
sebesar 2,9 persen. Demikian pula dengan kinerja
penerimaan pajak sektor industri pengolahan, di
2021 tercatat tumbuh cukup kuat sebesar 16,7
persen dimana di tahun 2020 juga mengalami
kontraksi penerimaan sebesar 20,9 persen.
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Kontraksi yang sangat dalam penerimaan pajak
sektor industri pengolahan di tahun 2020, selain
dipengaruhi oleh adanya kinerja sektor yang
turun, namun juga didorong oleh adanya insentif
perpajakan yang banyak diberikan untuk sektor
industri pengolahan.
Kinerja positif pendapatan negara di 2021 yang
didorong oleh pemulihan ekonomi nasional terus
berlanjut di 2022. Realisasi pendapatan negara
hingga Februari 2020 mencapai Rp302.4 triliun.
Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp256,2
triliun tumbuh sebesar 40,9 persen. Sumber
penerimaan pajak yang utama tumbuh tinggi
menandakan bahwa aktivitas ekonomi di awal
2022 lebih baik dibandingkan kondisi awal tahun
2021.
Realisasi PNBP menunjukkan capaian yang
sangat menggembirakan. Sampai dengan akhir
tahun, PNBP tumbuh sebesar 31,5 persen (yoy)
dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.
Secara nominal, realisasi sementara PNBP tercatat
Rp451,98 triliun (151,6 persen dari target APBN
2021). Faktor utama yang memengaruhi capaian
tersebut berasal dari kenaikan ICP dan harga
komoditas minerba, terutama batubara sehingga
mendorong realisasi PNBP dari Sumber Daya Alam
(SDA) hingga mencapai Rp150,82 triliun atau
tumbuh sebesar 55,1 persen. Di sisi lain, PNBP
Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND), PNBP
lainnya, dan Pendapatan BLU juga mencatat
pertumbuhan positif masing masing sebesar 53,9
persen, 35,90 persen, dan 72,5 persen.
Kuatnya kinerja PNBP berlanjut hingga awal
tahun 2022 seiring dengan kenaikan harga
komoditas. Realisasi PNBP sampai dengan akhir
Februari 2022 mencapai Rp46,2 triliun (13,8 persen
dari target APBN 2022), atau tumbuh positif 22,5
persen dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya (yoy). Peningkatan capaian realisasi
tersebut utamanya bersumber dari realisasi PNBP
SDA yang tumbuh positif karena didorong oleh
kenaikan ICP dan harga batu bara. Pendapatan
BLU juga mengalami pertumbuhan positif sebesar
200,1 persen. Berbeda halnya dengan PNBP SDA
dan pendapatan BLU yang tumbuh postif, PNBP
KND dan PNBP lainnya mengalami kontraksi
masing-masing sebesar 96 persen dan 23,5 persen
dibandingkan tahun sebelumnya. Terkait PNBP

1

KND,
hal
tersebut
dikarenakan
belum
diselenggarakannya RUPS oleh BUMN untuk
tahun buku 2021. Sementara itu, PNBP Lainnya
tumbuh lebih rendah dikarenakan berkurangnya
PNBP K/L yang utamanya dari Premium Obligasi,
Pendapatan Penerimaan kembali Belanja Tahun
Anggaran Yang Lalu, serta Penempatan uang di
Bank Indonesia dan Bank Umum.

Belanja Negara terus dioptimalkan dalam
mendorong pemulihan

Pengelolaan Belanja Negara dalam APBN 2021
tetap dioptimalkan terutama untuk mendukung
penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan
ekonomi nasional. Hal ini antara lain tercermin dari
realisasi (sementara) Belanja Negara tahun 2021
yang mencapai Rp2.786,8 triliun atau tumbuh 7,4
persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya1.
Realisasi Belanja Negara tersebut terdiri atas
realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar
Rp2.001,1 triliun (tumbuh 9,2 persen, yoy) dan
TKDD sebesar Rp785,7 triliun (tumbuh 3,0 persen,
yoy). Kinerja realisasi Belanja Negara tersebut
terutama dipengaruhi dengan ditempuhnya
kebijakan refocusing dan realokasi anggaran yang
dilakukan
secara
bertahap
dengan
memprioritaskan dukungan anggaran terutama
untuk mendukung penanganan Covid-19 di bidang
kesehatan, melindungi daya beli masyarakat,
menjaga daya tahan dunia usaha dan UMKM serta
mengakselerasi pemulihan ekonomi.
Belanja
Pemerintah
Pusat
tahun
2021
menunjukkan tren yang positif. Realisasi Belanja
Pemerintah Pusat mencapai 102,4 persen dari pagu
APBN, yang meliputi realisasi belanja K/L Rp1.189,1
triliun dan belanja non-K/L Rp812,0 triliun. Tren
positif realisasi Belanja Pemerintah Pusat sejalan
dengan kebijakan counter cyclical yang ditempuh
Pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat,
melindungi daya beli masyarakat serta menjaga
daya tahan dunia usaha dan UMKM di tengah
situasi pandemi Covid-19. Kinerja Belanja
Pemerintah Pusat tahun 2021 yang tumbuh positif
terutama didorong oleh realisasi Belanja Barang
(tumbuh 24,8 persen yoy), Belanja Modal (tumbuh
26,5 persen yoy), dan Belanja Subsidi (tumbuh 23,9
persen yoy).

Berdasarkan Konferensi Pers Kemenkeu tanggal 3 Januari 2022, angka masih bersifat sementara
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Belanja Barang meningkat signifikan terutama
untuk mendukung penanganan pandemi.
Realisasi belanja barang tumbuh 24,7 persen
dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan
realisasi belanja barang tersebut terutama
dipengaruhi akselerasi pembayaran beberapa
program PEN tahun 2021, antara lain untuk
pengadaan 310,9 juta dosis vaksin, pembayaran
klaim perawatan 1,4 juta pasien Covid-19, insentif
1,5 juta nakes pusat, dan pemberian Bantuan
Pelaku Usaha Mikro (BPUM) kepada 12,8 juta
pelaku usaha mikro. Selain itu, pemanfaatan
alokasi Belanja Barang tahun 2021 juga digunakan
untuk pemberian subsidi kuota internet untuk
mendukung kelancaran proses Belajar Jarak Jauh
(PJJ) di tengah upaya mengurangi risiko
penyebaran Covid-19 di lingkungan dunia
pendidikan. Tren positif realisasi Belanja Barang
tahun 2021 juga dipengaruhi peningkatan Belanja
Barang BLU terutama digunakan untuk
penyaluran subsidi selisih harga Biodiesel
sebanyak 9,27 juta kiloliter pada BLU Badan
Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
(BPDPKS) oleh Kementerian Keuangan.
Realisasi Belanja Modal juga tumbuh signifikan
mendukung pemulihan ekonomi dan penciptaan
lapangan kerja. Realisasi belanja modal tahun 2021
mencapai Rp241,5 triliun atau tumbuh 26,5 persen
dibanding realisasi tahun 2020. Pertumbuhan
positif realisasi Belanja Modal tersebut terutama
dipengaruhi pembayaran dan percepatan proyek
infrastruktur dasar/konektivitas lanjutan yang
sempat tertunda di tahun 2020 serta pengadaan
peralatan. Komponen Belanja Modal tahun 2021
yang tumbuh signifikan terutama adalah belanja
modal untuk peralatan dan mesin, serta
pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Hal ini
sejalan dengan komitmen pemerintah dalam
mengakselerasi pembangunan infrastruktur yang
diarahkan melalui program padat karya untuk
mendorong pemulihan ekonomi. Selain itu,
pemanfaatan, serta pengadaan sarana prasarana
kesehatan di rumah sakit Pemerintah untuk
mendukung penanganan Covid-19. Belanja Modal
juga
digunakan
untuk
modernisasi
alutsista/almatsus pada Kementerian Pertahanan
dan Polri untuk mendukung peningkatan sistem
pertahanan dan keamanan nasional.
Bantuan Sosial (Bansos) terus dioptimalkan
sebagai bantalan bagi masyarakat miskin dan
rentan
dalam
mempertahankan
tingkat

konsumsi. Realisasi Bansos tahun 2021 mencapai
Rp173,3 triliun atau 107,5 persen dari pagunya
dalam APBN 2021. Lebih tingginya realisasi bansos
dari pagunya tersebut antara lain dipengaruhi
adanya kebijakan perluasan penyaluran bansos
yang ditempuh Pemerintah pada saat penerapan
aktivitas masyarakat (PPKM Darurat/Level 4).
Beberapa penyaluran program bansos pada tahun
2021 antara lain berupa bantuan PKH untuk 10
juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kartu
Sembako kepada 18,57 juta KPM, Bansos Tunai bagi
9,99 juta KPM dan Sembako PPKM untuk 5,8 juta
KPM.
Penyaluran berbagai program bansos di tahun
2021
telah
secara
efektif
memberikan
perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan
di tengah pandemi. Hal ini antara lain tercermin
dari persentase tingkat kemiskinan yang sempat
mengalami kenaikan pada September 2020 (10,19
persen) di awal tahun pandemi, saat ini telah
berhasil ditekan kembali ke single digit menjadi 9,71
persen pada September 2021. Dengan dukungan
penyaluran program bansos, jumlah penduduk
miskin pada September 2021 telah mengalami
penurunan sebanyak 1,05 juta orang dibandingkan
pada periode September tahun sebelumnya.
Pemerintah terus melanjutkan berbagai strategi
kebijakan untuk meningkatkan efektivitas dan
ketepatan penyaluran program perlindungan
sosial. Kebijakan yang dilakukan antara lain
adalah dengan terus meningkatkan akurasi basis
data yang digunakan dalam penentuan target
penerima program bansos. Untuk itu, Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial yang merupakan
basis data utama program Bansos terus dilakukan
pemutakhiran antara lain melalui proses verifikasi
dan validasi data kemiskinan di daerah. Selain itu,
upaya lain yang dilakukan adalah dengan
meningkatkan sinergi antarprogram agar dapat
memberikan
perlindungan
yang
lebih
komprehensif dan efektif bagi masyarakat miskin
dan rentan. Bansos juga akan diarahkan untuk
dapat mendorong produktivitas masyarakat
miskin dan rentan yang dilakukan melalui
program
bersifat
pemberdayaan.
Strategi
kebijakan dalam meningkatkan efektivitas bansos
akan terus dilakukan sejalan dengan komitmen
Pemerintah untuk menghapus kemiskinan
ekstrem nol persen di tahun 2024.
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Realisasi Subsidi di 2021 mencapai Rp243,08
triliun. Realisasi Subsidi tersebut mengalami
peningkatan 23,9 persen (yoy) terutama didorong
peningkatan realisasi subsidi energi (tumbuh 30,5
persen, yoy) yang mencakup subsidi BBM, LPG 3 kg
dan subsidi listrik termasuk diskon listrik.
Peningkatan subsidi energi tersebut seiring dengan
meningkatnya harga ICP dan nilai tukar rupiah
terhadap dolar AS, serta volume/konsumsi
penyaluran BBM bersubsidi. Selain itu, kinerja
positif realisasi subsidi energi di tahun 2021 juga
dipengaruhi adanya kebijakan pemberian diskon
tarif listrik bagi 30,8 juta pelanggan rumah tangga
daya 450 VA dan 900 VA serta 0,43 juta pelanggan
pelaku bisnis dan industri daya 450 VA.
Di sisi lain, realisasi subsidi nonenergi tahun 2021
tumbuh 17,5 persen dibanding tahun sebelumnya.
Realisasi subsidi nonenergi tersebut antara lain
dipengaruhi oleh realisasi subsidi pupuk untuk
memenuhi ketersediaan volume 7,9 juta ton pupuk
bersubsidi, subsidi Bantuan Uang Muka
Perumahan untuk 176,1 ribu unit rumah, dan
subsidi bunga KUR kepada 12,8 juta debitur dan
realisasi penyaluran KUR sebesar Rp284,9 triliun.

untuk mendukung penguatan kapasitas fiskal
daerah dalam penanganan pandemi dan
pemulihan ekonomi di daerah. Sementara itu,
penyaluran DAK Fisik yang lebih tinggi (tumbuh
13,7 persen yoy) terutama disebabkan adanya
penambahan DAK Fisik tahun 2021 sebesar Rp63,6
triliun. Pelaksanaan DAK Fisik terutama
diarahkan untuk program padat karya dengan
mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal dan
penggunaan bahan baku lokal sehingga
diharapkan dapat mengakselerasi pemulihan
ekonomi di daerah.
Pelaksanaan APBN di awal tahun 2022
melanjutkan kinerja yang cukup baik. Realisasi
Belanja Negara sampai dengan akhir Februari 2022
mencapai Rp282,7 triliun atau 10,4 persen dari
target APBN. Realisasi Belanja Negara tersebut
terdiri atas realisasi Belanja Pemerintah Pusat
sebesar Rp172,2 triliun dan realisasi TKDD sebesar
Rp110,5 triliun. Pelaksanaan Belanja Negara akan
terus diakselerasi agar dapat secara lebih optimal
mengakselerasi penanganan Covid-19
dan
pemulihan ekonomi.

Penyaluran TKDD sampai dengan 31 Desember
2021 mencapai Rp785,7 triliun atau tumbuh 3,1
persen (yoy). Pelaksanaan TKDD sepanjang tahun
2021 difokuskan pada dukungan percepatan
penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi
daerah. Berbagai kebijakan yang dilakukan di
antaranya melalui penggunaan paling sedikit 8
persen dari DAU untuk dukungan pendanaan
untuk belanja kesehatan penanganan pandemi
Covid-19
seperti
dukungan
operasional
pelaksanaan vaksinasi dan insentif tenaga
kesehatan daerah. Dalam hal Pemda tidak
mendapat alokasi DAU, maka dukungan
pendanaan dimaksud bersumber dari DBH dengan
penggunaannya paling sedikit sebesar 8 persen
dari alokasi DBH. Selain itu, terdapat tambahan
BLT Desa sebesar Rp300 ribu per KPM untuk
mendukung penanggulangan kemiskinan ekstrem
pada Desa di 35 kabupaten prioritas.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai
dengan Februari 2022 mencapai 8,9 persen dari
pagu APBN 2022, terdiri atas realisasi belanja K/L
Rp78,6 triliun dan belanja non-K/L Rp93,6 triliun.
Realisasi belanja K/L tersebut antara lain
digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan
ASN, pendanaan kegiatan operasional K/L,
pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan, serta
pengadaan/modernisasi peralatan/almatsus pada
Kementerian Pertahanan dan Polri. Selain itu,
realisasi belanja K/L juga dipengaruhi bansos K/L
yang sudah tersalur hingga Februari 2022 antara
lain berupa PIP, PKH, Kartu Sembako, dan bantuan
premi iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
untuk masyarakat miskin dan rentan. Sementara
itu, realisasi belanja non-K/L hingga Februari 2022
tumbuh 13,2 persen, terutama dipengaruhi adanya
percepatan pencairan kurang bayar subsidi BBM
dan LPG 3 kg tahun sebelumnya, serta peningkatan
volume penyaluran BBM bersubsidi tahun 2022.

Peningkatan realisasi penyaluran TKDD tahun
2021 terutama dipengaruhi oleh meningkatnya
penyaluran DBH dan DAK Fisik. Penyaluran DBH
sampai dengan 31 Desember 2021 mencapai
Rp117,16 triliun atau tumbuh 24,8 persen (yoy)
karena termasuk penyaluran Kurang Bayar DBH
sampai dengan TA 2020 sebesar Rp21,4 triliun

Penyaluran TKDD sampai dengan akhir Februari
2022 meningkat 7,1 persen dibanding realisasi
tahun sebelumnya. Realisasi penyaluran TKDD
tersebut terutama ditopang oleh realisasi DAU
yang mencapai Rp88,1 triliun (23,3 persen dari
pagu) dan DAK Nonfisik Rp11,9 triliun (9,3 persen
dari pagu). Peningkatan kepatuhan daerah dalam
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pelaksanaan anggaran menjadi salah faktor
pendorong tren positif realisasi DAU. Sementara
itu, penyaluran DAK Nonfisik antara lain
digunakan untuk pencairan dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS). Ditetapkannya UU
Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD)
merupakan momentum untuk penguatan kualitas
Desentralisasi Fiskal, antara lain dalam kaitannya
dengan penyaluran TKDD. Ke depannya, redesain
pengelolaan TKDD diharapkan akan dapat secara
lebih efektif mendorong peningkatan kualitas
belanja daerah serta mengurangi ketimpangan
antardaerah.

Pembiayaan

anggaran

lebih

manajemen kas lebih efisien

baik

dan

Defisit anggaran dan pembiayaan menunjukkan
perkembangan yang baik. Defisit Anggaran tahun
2021 mencapai Rp783,7 triliun atau sekitar 4,65
persen PDB. Lebih rendah dari pada tahun
sebelumnya yang mencapai Rp956,3 triliun (6,09
persen PDB). Sementara itu, realisasi Pembiayaan
Anggaran tahun 2021 mencapai Rp868,63 triliun
(86,3 persen dari pagu APBN 2021), jauh lebih
rendah dibandingkan dengan realisasi tahun
sebelumnya yang mencapai Rp1.190,9 triliun (114,6
persen dari pagu APBN berdasarkan Perpres 72
tahun 2020). Sampai dengan akhir Januari 2022,
realisasi anggaran mencatatkan surplus sebesar
Rp28,86 triliun, dengan pembiayaan mencapai
Rp2,98 triliun.
Pembiayaan anggaran tahun 2021 dilakukan
secara prudent, terukur, dan sinergis. Pemerintah
dan Bank Indonesia bersinergi guna mendukung
penanganan pandemi Covid-19, mendorong
pemulihan ekonomi nasional, serta mendukung
penguatan reformasi. Realisasi pembiayaan tahun
2021 yang lebih rendah dibandingkan tahun 2020
merupakan implikasi dari menurunnya defisit
APBN karena membaiknya penerimaan negara,
optimalisasi penggunaan SAL, pemanfaatan
fleksibilitas
pinjaman
program,
dukungan
koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter
melalui SKB III serta didukung kondisi pasar yang
kondusif. Realisasi Pembiayaan 2021 meliputi
pembiayaan utang sebesar Rp867,4 triliun. Ini
terdiri atas Surat Berharga Negara dan pinjaman,
Pembiayaan Investasi sebesar negatif Rp142,5
triliun, pemberian pinjaman Rp1,55 triliun,

kewajiban penjaminan dan pembiayaan lainnya
Rp131,4 triliun.
Pembiayaan utang tahun 2021 dikelola secara
hati-hati untuk mengantisipasi perkembangan
kondisi APBN dan volatilitas pasar keuangan
serta dengan optimasilasi pengelolaan Kas
Negara. Realisasi Surat Berharga Negara (Neto)
sebesar Rp877,5 triliun, termasuk penerbitan SKB
III tahap I dan tahap II, sebagai bagian dari
pembiayaan untuk mendukung sektor kesehatan
dan perlindungan masyarakat. Sedangkan realisasi
pinjaman (Neto) tahun 2021 sebesar negatif
Rp10,12 triliun. Pembiayaan utang tahun 2021
selain digunakan untuk menutup defisit, juga
dimanfaatkan untuk investasi pemerintah pada
BUMN dan BLU utamanya untuk percepatan
pembangunan infrastruktur dan mendukung
peningkatan kualitas SDM. Sementara itu, sampai
akhir Februari 2022, pembiayaan utang mencapai
Rp92,9 triliun, lebih rendah 66,1 persen
dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya, terdiri dari realisasi Surat Berharga
Negara (Neto) sebesar Rp67,7 triliun dan pinjaman
(Neto) sebesar Rp25,2 triliun.
Pembiayaan investasi tahun 2021 dilakukan
dalam upaya turut mendorong pemulihan
ekonomi
nasional.
Pembiayaan
investasi
dimanfaatkan untuk percepatan pembangunan
infrastruktur seperti jalan tol, LRT Jabodebek,
akses perumahan bagi MBR, pariwisata,
penyediaan tanah untuk proyek strategis nasional,
serta peningkatan kualitas SDM dan pemberian
pinjaman ke daerah dalam rangka pemulihan
ekonomi nasional. Pembiayaan investasi tersebut
dilakukan melalui pemberian PMN kepada BUMN
dalam rangka pelaksanaan penugasan khusus,
percepatan pembangunan infrastruktur dan
mendukung pemulihan ekonomi nasional. PMN
kepada BUMN tersebut di antaranya diberikan
kepada PT. HK, PT. PLN, PT. SMF, PT. PAL, PT.
Pelindo III, PT. KIW, PT. BPUI, LPI. Pembiayaan
Investasi juga diberikan kepada Lembaga/Badan
Lainnya seperti SWF dan lembaga bank tanah,
maupun BLU seperti BLU LPDP, BLU PPDPP. Selain
itu pemerintah juga melakukan pembiayaan
investasi kepada Lembaga Keuangan Internasional
serta pinjaman PEN daerah dan kewajiban
penjaminan. Sementara itu pembiayaan investasi
tahun 2022 telah mencapai Rp12 triliun yang
disalurkan kepada BLU LMAN dan Investasi
Pemerintah untuk program FLPP.
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Kinerja APBN yang cukup positif menjadi modal
yang kuat untuk menghadapi tahun 2022 serta
menuju transisi konsolidasi fiskal tahun 2023.
Pada tahun 2021, Pemerintah telah berkerja keras
untuk pengendalian Covid-19 sekaligus melakukan
pemulihan ekonomi nasional sehingga berhasil
mendorong pemulihan ekonomi yang semakin
solid. Penguatan pemulihan ekonomi tercermin
pada kinerja positif APBN tahun 2021. Defisit
anggaran tahun 2021 mencapai Rp783,7 triliun
atau sekitar 4,65 persen PDB, masih terjaga di
bawah level kendali. Kebijakan defisit yang
ditempuh pada tahun 2021 merupakan bagian dari
rangkaian upaya kerja keras Pemerintah untuk
melanjutkan kebijakan countercyclical dalam
rangka penanganan pandemi dan upaya
percepatan pemulihan ekonomi.
Sejalan dengan efektivitas pengendalian kasus
Covid-19
dan
membaiknya
aktivitas
perekonomian, realisasi APBN tahun 2021 juga
telah menunjukkan sinyal positif pemulihan
ekonomi. Pelebaran defisit pada tahun 2021
tersebut berfokus pada: (1) intervensi kesehatan
melalui berbagai kegiatan penanganan Covid-19
seperti penyediaan sarana prasarana, alat
kesehatan,
biaya
perawatan
dan
insentif/santunan untuk tenaga kesehatan, serta
(2) pemberian dukungan anggaran untuk
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam bentuk
perlindungan sosial, dukungan sektoral K/L dan
Pemda, insentif pada bidang usaha, dukungan dan
insentif pada UMKM termasuk pembiayaan
korporasi.
Pendapatan Negara meningkat signifikan sejalan
dengan aktivitas ekonomi yang membaik serta
didukung tren harga komoditas. Pada sisi lain,
insentif perpajakan juga diberikan untuk
mendukung penanganan Covid-19 dan akselerasi
dunia usaha untuk pulih. Dunia usaha yang
semakin pulih akan mendorong penerimaan
perpajakan.
Penanganan Covid-19 juga dilakukan melalui
Belanja Negara. Belanja Negara digunakan sebagai
instrumen countercyclical untuk penanganan
Covid-19 dan perlindungan sosial melalui belanja
Kementerian/Lembaga, subsidi dan TKD. Belanja
Negara meningkat tetapi pada saat yang sama
Penerimaan
Negara
menurun
membuat
pembiayaan anggaran semakin penting. Kenaikan

Pembiayaan Anggaran akan meningkatkan risiko
fiskal, terutama risiko keberlangsungan fiskal.
Besaran risiko fiskal perlu dikelola. Untuk
mengurasi risiko fiskal, dapat dilakukan dengan
mengurangi dampak risiko dan/atau mengurangi
probabilitas kejadian. Terkait risiko fiskal dari
Pembiayaan Anggaran, untuk mengurangi risiko
fiskal, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah
mengurangi
dampaknya.
Dampak
dari
Pembiayaan Anggaran terkait dengan besaran
bunga terhadap BUMN.
Oleh karena itu, Pembiayaan Anggaran
diupayakan agar semakin optimal. Biayanya
dapat diturunkan, terutama pada pembiayaan
utang, dengan mengoptimalkan pemanfaatan SKB
III dan penggunaan sisa saldo kas tahun yang lalu.
Di sisi lain, Pembiayaan investasi tetap dapat
dilakukan
khususnya
untuk
mendukung
pembangunan infrastruktur.
Ketahanan fiskal dengan didukung oleh
kebijakan moneter tetap terjaga walaupun
Pemerintah harus menyesuaikan berbagai
kebijakan akibat dinamika perkembangan
pandemi Covid-19. APBN sebagai instrumen
countercyclical telah terbukti berhasil mendorong
pemulihan yang lebih cepat dan kuat di 2021
dengan pengelolaan fiskal yang relatif terkendali.
Defisit APBN Indonesia memang meningkat, tetapi
masih relatif lebih rendah dibanding negaranegara berkembang lain seperti misalnya
Malaysia, Thailand, Filipina, Brazil, dan India.
Pengelolaan utang yang prudent dimana akumulasi
rasio utang terhadap PDB Indonesia masih
terkendali pada tingkat yang moderat.

Berbagai isu global menyebabkan berbagai
risiko bagi perekonomian

Di tahun 2022, berbagai isu global menyebabkan
berbagai risiko bagi perekonomian. Panasnya
kondisi geopolitik di Eropa mengakibatkan
distribusi komoditas mengalami gangguan yang
menyebabkan Pemerintah juga harus mulai
mempersiapkan penyesuaian kebijakan. Untuk itu,
APBN dan kebijakan fiskal terus bekerja keras
untuk menghadapi dampaknya selain tetap
berupaya untuk terus melakukan pemulihan
ekonomi nasional. Target Pemerintah untuk
melakukan konsolidasi fiskal tahun 2023 akan
terus dijaga sejak tahun 2022 dengan
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mengupayakan berbagai reformasi antara lain
reformasi perpajakan dan reformasi subsidi energi.
Berbagai risiko global yang datang silih berganti
menunjukkan pentingnya untuk melakukan
penguatan fondasi ekonomi. Sinergi kebijakan
antarotoritas menjadi keharusan dalam menjaga
stabilitas ekonomi keuangan domestik. Melalui
KSSK, kita akan terus secara intensif melakukan
monitoring dan koordinasi agar dampak tekanan
global bisa diminimalisisasi serta implementasi
berbagai paket kebijakan untuk mempercepat
pemulihan ekonomi berlangsung dengan efektif.

nasional. Upaya tersebut penting untuk dilakukan
dalam rangka mendorong potensi pertumbuhan
jangka panjang serta menarik kepercayaan
investor asing terhadap investasi yang lebih sustain
seperti
FDI,
sehingga
diharapkan dapat
meningkatkan resiliensi ekonomi kita di tengah
lingkungan
global
yang
sangat
penuh
ketidakpastian. Menyusul ditetapkannya UU Cipta
Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan,
Pemerintah juga tengah menyusun Reformasi UU
Sektor Keuangan yang diharapkan memberikan
dampak positif bagi sentimen dan kepercayaan
investor untuk tetap berinvestasi di Indonesia.

Pemerintah juga akan mengupayakan berbagai
reformasi struktural dan transformasi ekonomi
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Analisis Sustainabilitas Ekspor Indonesia
Kinerja ekspor Indonesia
Meskipun didera oleh pandemi Covid-19 selama
dua tahun terakhir, di tahun 2021 nilai ekspor
Indonesia mencapai USD231 miliar, naik sebesar
41,9 persen apabila dibandingkan periode yang
sama tahun 2020 (Grafik 26). Kenaikan nilai ekspor
ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah
perdagangan Indonesia. Kenaikan yang signifikan
dari nilai ekspor tersebut salah satunya didominasi
oleh faktor kenaikan harga komoditas seiring
dengan penguatan demand sebagai implikasi dari
mulai pulihnya ekonomi. Di lain sisi, supply belum
sepenuhnya pulih akibat masih ada sebagian
restriksi dalam mobilitas dan aktivitas ekonomi.
Selain itu, kebijakan hilirisasi barang tambang
yang dilakukan oleh pemerintah sejak Januari
2014 melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 01
Tahun 2014 tentang pelarangan kegiatan ekspor
bijih mineral tambang membawa implikasi pada
peningkatan produksi dan ekspor besi baja yang
juga turut mendorong kenaikan nilai ekspor
Indonesia.
Dalam 2 dekade terakhir terdapat perubahan
komposisi struktur ekspor Indonesia apabila
dilihat dari tingkat kompleksitas barang ekspor
yang dihasilkan. Yang paling terlihat adalah
penurunan proporsi bahan mentah dalam struktur
ekspor di Indonesia dari yang di awal tahun 2000
sebesar 22 persen menjadi hanya 16 persen di
tahun 2020 serta naiknya proporsi ekspor

manufaktur berbasis teknologi rendah dan
menengah
(Grafik
27).
Tren
tersebut
mengindikasikan bahwa proses diversifikasi
ekspor semakin baik. Akan tetapi, patut untuk
diperhatikan juga terkait turunnya proporsi ekspor
produk manufaktur berbasis teknologi tinggi.
Bila dibandingkan dengan negara tetangga
(Malaysia, Thailand dan Vietnam), proses
diversifikasi produk ekspor berbasis teknologi
tinggi dan peningkatan nilai tambah ekspor
Indonesia masih di bawah negara tetangga
tersebut. Pertama, proporsi ekspor Indonesia yang
berbasis manufaktur di tahun 2020 masih relatif
kecil (84 persen) bila dibandingkan dengan
Thailand dan Vietnam yang masing-masing 90
persen, serta Malaysia (92 persen) (Grafik 28). Lebih
lanjut, ekspor produk manufaktur berbasis
teknologi tinggi di Indonesia di tahun 2020
misalnya hanya 7 persen dari nilai ekspor total,
relatif tertinggal bila dibandingkan dengan
Thailand (22 persen), Vietnam (43 persen) dan atau
bahkan Malaysia yang mencapai 48 persen dari
total ekspornya (Grafik 27). Kedua, level
penggunaan teknologi yang dihasilkan pada
produk ekspor manufaktur Indonesia masih
didominasi oleh manufaktur berbasis sumber daya
alam (Grafik 27).

GRAFIK 26
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Sumber: CEIC, diolah.
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GRAFIK 27

Struktur Ekspor Indonesia dan Negara Tetangga
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Semakin tinggi tingkat kompleksitas barang yang
diekspor yang tercermin dari teknologinya, maka
nilai ekspornya akan cenderung lebih tinggi.
Sebagai contoh, Vietnam dalam 2 dekade terakhir
mengalami transformasi struktur ekspor yang
sangat drastis. Pada tahun 2000, setengah dari
ekspor Vietnam merupakan bahan mentah, akan
tetapi di tahun 2020, ekspor bahan mentah
Vietnam hanya sebesar 10 persen, 90 persennya
adalah ekspor produk manufaktur (Grafik 28)
dengan 43 persen dari total ekspornya bahkan
merupakan produk manufaktur dengan basis
teknologi tinggi (Grafik 27). Hal ini berimbas pada
kenaikan signifikan dari proporsi nilai ekspornya

yang hanya sebesar 0,2 persen dari total nilai
ekspor dunia di tahun 2001 menjadi 1,6 persen dari
total nilai ekspor dunia di tahun 2020.
Keberhasilan Vietnam dalam mentransformasi
struktur ekspornya mengindikasikan bahwa
lompatan teknologi secara cepat dan masif sangat
mungkin mendorong terjadinya transformasi
struktur ekspor.
Dalam dua dekade ini nilai ekspor Indonesia
terhadap total nilai ekspor dunia terbilang
stagnan yaitu sebesar 0.9 persen (Grafik 29).
Persentase ini relatif kecil apabila dibandingkan
dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia,
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GRAFIK 28

GRAFIK 29
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Thailand dan Vietnam serta bila dibandingkan
dengan sesama negara berkembang lain dengan
karakteristik jumlah penduduk yang besar seperti
Brazil dan India. Sebagai contoh, share ekspor
Thailand terhadap total ekspor dunia dalam dua
dekade ini meningkat dari 0,7 persen menjadi 1,3
persen, Brazil dari 0,9 persen menjadi 1,2 persen
dan India pun meningkat cukup tajam dari 0,7
persen menjadi 1,6 persen. Relatif rendahnya
kuantitas ekspor Indonesia mengindikasikan
bahwa
produktivitas
Indonesia
dalam
memproduksi barang ekspor masih rendah dan
perlu kerja keras untuk meningkatkannya.

konsep keberlanjutan diukur dalam 3 dimensi
yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan secara
setara. Menggunakan framework keberlanjutan
tersebut, maka ekspor dapat dikatakan sustainable
atau berkelanjutan secara ekonomi apabila ekspor
dapat mendorong perekonomian yang kuat. Selain
itu, ekspor dapat dikatakan sustainable secara sosial
apabila dapat memberikan dampak peningkatan
kesejahteraan, melalui penciptaan lapangan kerja
yang berkualitas. Terakhir, ekspor dapat dikatakan
sustainable secara lingkungan apabila dampak
eksternalitas negatifnya dapat terukur dan
diminimalkan (Gambar 1).

Sustainabilitas ekspor

Sustainabilitas ekspor dari sisi

Sustainabilitas bila didefinisikan dari sudut
pandang bisnis merupakan sebuah keseimbangan
pertimbangan ekonomi dengan masalah sosial
dan lingkungan (Álvarez et al. 2017). Elkington
(1998) mengajukan teori triple bottom line, dimana

ekonomi
Ekspor dikatakan sustainable dari sisi ekonomi
apabila mampu mendorong perekonomian yang
kuat. Salah satu indikator ekspor yang sustainable

GAMBAR 1

Konsep sustainabilitas ekspor

Sumber: Elkington (1998), diolah penulis
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adalah proporsi ekspor terhadap perekonomian
yang relatif stabil dan kuat. Pertumbuhan ekspor
Indonesia dalam beberapa bulan terakhir
menunjukkan
peningkatan.
Sayangnya
pertumbuhan ekspor ini lebih didorong oleh
naiknya harga komoditas. Terdapat beberapa isu
terkait dengan ekspor berbasis komoditas.
Pertama, komoditas memiliki tingkat volatilitas
harga yang tinggi. Kedua, ketergantungan pada
komoditas dapat mengakibatkan pertumbuhan
yang lambat, struktur ekonomi yang tidak
terdiversifikasi, pembangunan manusia yang
rendah,
ketidakstabilan
pendapatan,
ketidakstabilan ekonomi makro, dutch disease,
ketidakstabilan politik, pemerintahan politik dan
ekonomi yang buruk, aliran keuangan gelap,
pembangunan sosial yang rendah, serta tingginya
paparan guncangan, termasuk yang diakibatkan
oleh perubahan iklim dan pandemi seperti
penyakit coronavirus 2019 (Covid-19) (UNCTAD).
Maka dapat disimpulkan bahwa sustainablitas
ekonomi dapat tercapai bila pertumbuhan
ekonominya didorong oleh ekspor yang bukan
bersumber dari komoditas.
Volatilitas yang tinggi dari ekonomi berbasis
komoditas bersumber dari harga komoditas yang
memang lebih bergejolak apabila dibandingkan
dengan produk yang dihasilkan dari industri
manufaktur
(Grafik
30).
Grafik
30
mengindikasikan bahwa barang ekspor yang
berbasis komoditas khususnya pertambangan dan
migas memiliki tingkat volatilitas harga yang
sangat tinggi bila dibandingkan dengan ekspor
produk manufaktur. Sektor pertanian meskipun
menghasilkan barang komoditas, akan tetapi

harganya cenderung lebih stabil bila dibandingkan
dengan komoditas migas dan pertambangan. Lebih
lanjut, volatilitas harga komoditas akan
mempengaruhi pendapatan negara, kestabilan
kondisi ekonomi makro serta anggaran dan
belanjanya, yang pada akhirnya akan berimbas ke
kesejahteraan penduduknya.
Masalah kedua terkait ekspor komoditas adalah
adanya ketergantungan ekspor suatu negara pada
komoditas. UNCTAD (2021) mendefinisikan bahwa
suatu negara dikatakan memiliki ketergantungan
terhadap
komoditas
ketika
memperoleh
pendapatan
ekspor
barang
dagangannya
setidaknya 60 persen dari sektor komoditas.
Berdasarkan definisi tersebut, Indonesia bukanlah
merupakan negara dengan ketergantungan
terhadap komoditas karena ekspor Indonesia yang
berbasis komoditas hanya mencapai 45 persennya
yang terdiri baik dari ekspor bahan mentah
maupun industri manufaktur yang berbasis
komoditas (Grafik 31). Bahkan dalam laporannya,
UNCTAD (2021) memasukkan Indonesia sebagai
salah satu contoh negara yang berhasil melepaskan
ketergantungan terhadap komoditas dengan
mendiversifikasi ekonominya, bersama dengan
Chile dan Brazil. Di awal tahun 1980, 70 persen
pendapatan ekspor Indonesia berasal dari minyak
dan gas bumi akan tetapi kini telah beralih ke
manufaktur. Akan tetapi, bilamana dibandingkan
dengan negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand
dan Vietnam, maka Indonesia masih memiliki
tingkat ketergantungan komoditas yang relatif
lebih tinggi daripada negara-negara tetangga
tersebut (Grafik 31).
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Sustainabilitas ekspor dari sisi
sosial
Ekspor dikatakan sustainable secara sosial apabila
mampu memberikan dampak peningkatan
kesejahteraan kepada masyarakat melalui
penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, yaitu
lapangan kerja formal dengan upah yang
teregulasi dan memberikan jaminan sosial
ketenagakerjaan. Adapun lapangan pekerjaan
informal cenderung memberikan upah yang lebih
kecil
dan
juga
tidak
memberikan
jaminan/perlindungan sosial kepada pekerjanya.
Sayangnya ekspor berbasis komoditas cenderung
berasal dari sektor pertanian yang didominasi
pekerja informal dan sektor pertambangan yang
meskipun tinggi proporsi lapanga kerja formalnya
namun karena bersifat padat modal maka hanya
menyerap sedikit pekerja (Grafik 32 & 33). Jika
dilihat dari ketiga sektor utama yaitu pertanian
dan pertambangan yang menghasilkan komoditas
dan manufaktur yang menghasilkan bahan
olahan, nampak bahwa sektor manufaktur
merupakan sektor yang menghasilkan lapangan
pekerjaan yang padat karya dengan proporsi
pekerja formal yang juga tinggi (Grafik 32 & 33).
Sebagai contoh, sektor manufaktur lebih padat
karya dibandingkan sektor pertambangan, dimana
kontribusi sektor manufaktur yang mencapai 19
persen PDB mampu menyerap 14 persen tenaga
kerja di Indonesia (Grafik 32). Secara singkat,
apabila
dikaitkan
dengan
penciptaan
kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan

melalui ketersediaan lapangan pekerjaan yang
padat dan berkualitas, maka jelas bahwa sektor
yang berbasis komoditas seperti pertanian dan
pertambangan
kurang
sustainable
bila
dibandingkan sektor manufaktur.

Sustainabilitas ekspor dari sisi
lingkungan
Dampak lingkungan dari produksi dan
pemrosesan di sektor-sektor seperti pertanian,
kehutanan, perikanan, pertambangan, eksplorasi
dan utilitas minyak dan gas mengakibatkan
kerusakan lingkungan, kesehatan, dan manfaat
vital lainnya bagi umat manusia. Nilai kerugian
ini diperkirakan sebesar USD7,3 triliun per tahun
(UN, 2013). Meskipun berdampak negatif bagi
lingkungan, aktivitas ekonomi yang menghasilkan
komoditas tersebut tetap vital dilakukan untuk
memenuhi kebutuhan penyediaan energi,
infrastruktur maupun makanan. Oleh karenanya
praktik pertambangan maupun pertanian perlu
diubah supaya dapat lebih ramah lingkungan
sebagaimana dengan tujuan pembangunan
berkelanjutan.
Misalnya di sektor pertambangan, kontaminasi
dari tailing dan drainase asam tambang yang
dihasilkan
selama
dan
setelah
operasi
pertambangan merupakan hal-hal yang sering
dijumpai. Salah satu langkah yang telah dilakukan
untuk meminimalisir dampak negatif ke
lingkungan adalah dengan melakukan AMDAL.
AMDAL proyek pertambangan harus mencakup
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seluruh siklus hidup tambang, harus memasukkan
penilaian dampak negatif dan manfaat sosial juga,
dan harus memasukkan kewajiban dan biaya dan
dengan demikian membuat ketentuan pendanaan
tepat waktu untuk rehabilitasi lingkungan
pascatambang. Unsur kesehatan masyarakat di
sekitar daerah tambang harus menjadi perhatian
utama, mengingat banyak unsur radio dan logam
beracun di area tambang. Undang-undang
pertambangan dan kapasitas hukum dan teknis di
banyak negara masih perlu ditingkatkan untuk
memasukkan antar praktik pertambangan yang
direkomendasikan secara nasional (ALSF, 2017;
AMLA, 2017).

Hilirisasi sebagai langkah
diversifikasi dan peningkatan nilai
tambah
Selain memperhatikan aspek sustainabilitas
ekspor melalui tiga aspek tersebut di atas,
kebijakan hilirisasi pertambangan merupakan
langkah untuk mendiversifikasi ekspor dan
memperkuat sustainabilitas ekspor. Sejak Januari
2014, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 1 Tahun 2014 telah melakukan
pelarangan kegiatan ekspor bijih mineral tambang.
PP 01/2014 ini merupakan pelaksanaan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009, tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (UU
Minerba). Kecuali terlebih dahulu dilakukan proses
pengolahan dan/atau pemurnian pada batas
minimum dan jumlah tertentu, maka bijih mineral
dilarang untuk diekspor.

Diterapkannya PP tersebut sejak awal Januari
2014, diikuti dengan penurunan tajam dalam
jumlah ekspor bijih mineral (Grafik 34). Lebih
lanjut, kebijakan tersebut mulai membuahkan
hasil dalam 5 tahun terakhir yang diindikasikan
dengan melonjak tajamnya permintaan ekspor besi
dan baja yang merupakan hasil olahan mineral
(Grafik 35). Sebagai contoh, volume ekspor besi baja
di tahun 2014 – 2017 berada di kisaran 2,2 juta kg,
naik pesat hingga mencapai 14 juta kg di tahun
2021. Sebagai tambahan, nilai ekspor besi baja
mencapai USD21 miliar di tahun 2021, melonjak
tajam dibandingkan dengan tahun rata-rata antara
tahun 2014 – 2017 yang hanya di kisaran USD2
miliar. Dampak langsung dari meningkatnya nilai
ekspor besi dan baja ini adalah berupa naiknya
penerimaan negara dan cadangan devisa yang
sangat penting untuk menjaga kestabilan
ekonomi makro.
Walaupun besi dan baja kini telah menjadi salah
satu produk andalan ekspor Indonesia, ke depan
pemerintah harus terus sigap menemukan
produk andalan ekspor baru selain besi dan baja.
Dengan kata lain, Pemerintah perlu memperkuat
diversifikasi produk eskpor Indonesia di luar sektor
pertambangan. Sebagai contoh, jumlah produk
ekspor baru di Indonesia tergolong lebih sedikit
dibandingkan dengan negara-negara tetangga
(Atlas Harvard). Dalam kurun waktu 2014 – 2019,
Indonesia hanya memiliki 17 produk ekspor baru,
sedangkan Vietnam dapat memiliki hingga 48
produk ekspor baru (Grafik 36). Produk ekspor baru
menurut studi ini adalah produk ekspor yang
dalam 15 tahun terakhir dianggap tidak kompetitif
karena memiliki nilai RCA (Revealed Competitive
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GRAFIK 36
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advantage) yang rendah dan pada tiga tahun
terakhir menjadi kompetitif karena memiliki RCA
lebih besar dari satu.

Peningkatan akses informasi
ekspor, dukungan keuangan serta
kerjasama perdagangan bilateral
dan regional untuk meningkatkan
produktivitas ekspor
Statistik industri BPS menunjukkan bahwa
hanya 18 persen dari perusahaan menengah besar
di Indonesia yang melakukan ekspor dimana 82
persennya belum pernah melakukan ekspor sama
sekali (Bappenas, 2022). Selain itu menurut survei
yang dilakukan Bappenas (2021) terhadap 204
pelaku usaha yang melakukan ekspor, ditemukan
bahwa hanya 42 persennya yang melakukan
ekspor secara reguler, 33 persen tidak reguler dan
bahkan 25 persennya hanya pernah mengekspor
namun sudah tidak mengekspor lagi. Padahal
usaha yang mengekspor produknya selama
pandemi menikmati penjualan 10 persen lebih
tinggi dibandingkan yang tidak mengekspor
(Bappenas et.al, 2021).
Hambatan utama yang dirasakan oleh pelaku
usaha adalah akses kepada informasi ekspor yang
masih belum memadai. Kurangnya informasi
menjadi kendala utama bagi pelaku usaha yang
ingin namun belum melakukan ekspor. Adapun
jenis informasi yang berpengaruh signifikan
terhadap penurunan biaya ekspor sendiri meliputi
informasi peluang pasar, persyaratan dan standar,

serta sertifikasi mutu (Pane 2019). Baru sekitar 50
persen pelaku usaha yang telah mengakses
informasi peluang pasar dari pemerintah
(Bappenas, 2021). Ke depan, informasi terkait
ekspor dari pemerintah harus dapat lebih
ditingkatkan pemanfaatannya, lebih mudah
diakses, dipahami, akurat dan aktual serta
terintergrasi dengan baik antar Kementerian dan
Lembaga.
Selain informasi terkait proses bisnis ekspor,
keterbatasan akses keuangan dialami oleh 66
persen
eksportir
dalam
melakukan
perencanaan/aktivitas ekspor (Bappenas, 2021).
Hambatan terbesar yag dihadapi terkait akses
keuangan adalah terkait pengajuan kredit untuk
kegiatan ekspor. Kendala selanjutnya adalah
literasi digital. Berdasarkan Survei Dunia Usaha,
adopsi kanal digital di sektor perdagangan masih
tertinggal dibandingkan sektor-sektor lainnya
seperti pertambangan, manufaktur, pariwisata
maupun jasa. Sebagai informasi, usaha yang
menjual produk melalui kanal digital menikmati
nilai penjualan 6 persen lebih tinggi dibandingkan
dengan usaha yang tidak menjual produk daring
(Bappenas et.al, 2021).
Selain itu, berbagai kerjasama perdagangan baik
bilateral maupun regional perlu diperkuat untuk
meningkatkan akses pasar Indonesia. Dari
berbagai
kerjasama
perdagangan
tersebut
diperlukan strategi yang komprehensif dan
integratif. Penguatan daya saing, keselarasan
regulasi dalam negeri dengan komitmen
internasional, kolaborasi erat antar-stakeholders
serta optimalisai tindak lanjut di dalam negeri
melalui sosialisasi dan edukasi adalah syarat
mutlak untuk dapat memperluas akses pasar.
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Kinerja ekspor Indonesia bila dinilai dari sisi
kualitasnya yaitu tingkat diversifikasi maupun
tingkat kompleksitas output yang dihasilkan
menunjukkan arah yang baik dalam dua dekade
ini yaitu dari makin sedikitnya proporsi bahan
mentah yang diekspor dan makin tingginya
proporsi barang ekspor yang berupa produk
manufaktur. Bahkan Indonesia menjadi salah satu
contoh negara berkembang yang berhasil lepas
dari
ketergantungan
terhadap
komoditas
(UNCTAD,
2021).
Meskipun
begitu,
bila
dibandingkan dengan Malaysia, Thailand dan
Vietnam, Indonesia masih tertinggal dari tingkat
diversifikasi
ekspor
maupun
tingkat
ketergantungan terhadap komoditas. Negaranegara tersebut memiliki proporsi ekspor bahan
mentah yang lebih sedikit dan proporsi
manufaktur yang lebih besar dibanding Indonesia.
Bila dilihat dari besaran nilai ekspor pun Indonesia
masih kalah dengan negara-negara tetangga
tersebut, share ekspor Indonesia terhadap total
ekspor dunia adalah paling kecil dibanding
Malaysia, Thailand dan Vietnam. Selain itu, share
ekspor Indonesia terhadap total ekspor dunia
justru terbilang stagnan dalam dua dekade ini.
Ekspor yang sustainable adalah ekspor yang
mampu mendukung penciptaan ekonomi yang
kuat, lapangan kerja yang padat dan berkualitas,
serta mampu memitigasi dampak negatif ke
lingkungan. Ketergantungan terhadap ekspor
komoditas ternyata mengindikasikan penciptaan
ekspor yang tidak sustainable. Pertama, dari sisi
ekonomi, eskpor berbasis komoditas yang
harganya
cenderung
volatile
membuat

perekonomian menjadi rentan terhadap gejolak
harga global. Dari sisi kesejahteraan, penciptaan
lapangan kerja yang padat dan berkualitas lebih
didukung oleh sektor manufaktur dan bukan dari
sektor berbasis komoditas seperti pertanian dan
pertambangan. Sektor pertanian memiliki tingkat
informalitas tenaga kerjanya yang relatif tinggi
dan sektor pertambangan yang padat modal.
Terakhir, dalam kaitannya dengan sustainabilitas
ekspor, isu lingkungan juga harus menjadi
perhatian. Kegiatan ekonomi sebaiknya ramah
lingkungan dengan menerapkan pertimbangan
dan pengukuran dampak negatifnya sehingga
dapat dimitigasi sejak awal. Kesehatan masyarakat
di area sekitar kegiatan ekonomi yang
menghasilkan eksternalitas negatif juga wajib
untuk diperhatikan.
Hilirisasi sektor pertambangan yang tengah
digalakkan oleh pemerintah merupakan langkah
yang tepat. Namun perlu dipikirkan langkah
selanjutnya supaya tidak hanya berhenti di hasil
olahan mineral sederhana, sehingga dapat terus
memacu peningkatan nilai tambah hingga
menjadi produk akhirnya. Reformasi struktural
ekspor adalah sebuah keniscayaan. Peningkatan
produktivitas ekspor melalui peningkatan akses ke
informasi
ekspor,
dukungan
keuangan,
peningkatan kerjasama perdagangan bilateral dan
regional, peningkatan kualitas sumber daya
manusia, inovasi serta kemudahan berusaha harus
terus dilakukan. Vietnam menjadi contoh bahwa
transformasi struktur ekspor secara masif dan
dalam waktu singkat bukanlah hal yang mustahil
dilakukan.
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Tinjauan Makro Ekonomi dan Fiskal pada
Penilaian Credit Rating Indonesia Selama
Pandemi
Selayang pandang Sovereign
Credit Rating
Sovereign Credit Rating (SCR) adalah penilaian
yang dilakukan oleh lembaga independen atas
kelayakan kredit suatu negara atau entitas. Rating
utang suatu negara dapat memberikan informasi
kepada investor tentang tingkat risiko investasi
dari obligasi yang diterbitkan oleh negara tersebut.
Rating yang baik menjadi penting, terutama bagi
negara berkembang, untuk meningkatkan akses
pendanaan di pasar obligasi internasional, dan juga
menarik investasi asing langsung (FDI), serta
menekan biaya pinjaman. Selain itu, tingkat rating
yang baik dari lembaga rating terkemuka dapat
meningkatkan kepercayaan investor terhadap
suatu negara.
Pemberian credit rating dilakukan oleh Lembaga
pemeringkat kredit (lembaga rating) melalui
asesmen terhadap kondisi dan prospek ekonomi,
fiskal, moneter, dan stabilitas. Standard & Poor's
(S&P), Moody's, dan Fitch Ratings adalah tiga
lembaga rating terbesar di dunia saat ini. Selain tiga
lembaga rating tersebut, Indonesia juga bekerja
sama dengan dua lembaga pemeringkat kredit
Jepang, yaitu Rating & Investment Information
(R&I) dan Japan Credit Rating Agency (JCR).

Untuk mengkategorikan peringkat rating,
lembaga rating menggunakan kode rating yang
menunjukkan tingkatan kualitas kredit. Sebagai
contoh S&P dan Fitch memberikan kode BBB- atau
lebih tinggi kepada negara-negara yang dianggap
layak investasi (Investment Grade), dan peringkat
BB+ atau lebih rendah dianggap sebagai peringkat
spekulatif atau "sampah". Sedangkan Moody's
memiliki kode yang sedikit berbeda, yaitu Baa3
atau lebih tinggi untuk Investment Grade dan
peringkat Ba1 ke bawah bersifat spekulatif. Istilah
Investment Grade merujuk pada tingkat rating yang
memiliki risiko relatif rendah dari peluang default
atau gagal bayar. Selain memberikan credit rating
melalui kode tersebut, lembaga rating juga
memberikan outlook terhadap rating ke depan
yang terbagi ke dalam outlook positif, negatif, atau
stabil.
Selama pandemi, lembaga rating melakukan
banyak
negative
rating
action
yang
mencerminkan
tekanan
signifikan
yang
disebabkan oleh pandemi, terutama pada kondisi
fiskal dan prospek jangka menengah. Namun
demikian, Indonesia menjadi salah satu negara
yang berhasil mempertahankan credit rating sejak
awal pandemi. Hal ini menunjukan bahwa
stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan
Indonesia tetap terjaga, serta prospek ekonomi
jangka menengah yang tetap kuat di tengah
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TABEL 3

Rating action oleh Lembaga Pemeringkat Kredit selama pandemi
Aksi Lembaga Rating di Berbagai Negara selama

Penurunan

Pandemi

Downgrade

Rating/

Revisi Outlook Negatif

2020

124 Aksi di 53 Negara

133 Aksi di 63 Negara

2021

41 Aksi di 27 Negara

24 Aksi di 19 Negara

2022*

7 Aksi di 6 Negara

1 Aksi di 1 Negara

Posisi Rating Indonesia
Lembaga Pemeringkat

Rating Kredit

Outlook

Tanggal

Moody’s

Baa2

Stable

14 Feb 2022

JCR Agency

BBB+

Stable

1 Dec 2020

Fitch

BBB

Stable

22 Nov 2021

S&P

BBB

Negative

22 April 2021

R&I

BBB+

Stable

22 April 2021

*data hingga bulan Maret 2022
Sumber: Kementerian Keuangan

ketidakpastian ekonomi global yang meningkat.
Kredibilitas kebijakan yang tinggi dan sinergi
antara Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa
Keuangan, dan otoritas lainnya juga mendukung
posisi Indonesia. Namun demikian, Indonesia juga
harus tetap waspada terhadap faktor-faktor risiko
yang dapat mendorong lembaga rating melakukan
negative rating action.

Aspek makro-fiskal utama yang
menjadi perhatian lembaga rating
Fiskal merupakan salah satu aspek yang dinilai
mengalami pemburukan selama pandemi oleh
lembaga rating. Beberapa negara seperti Malaysia,
Afrika Selatan, dan Mexico memperoleh negative
rating action terutama disebabkan oleh aspek
fiskalnya. Pandemi Covid-19 telah memberikan
dorongan bagi negara-negara untuk memberikan
stimulus bagi perekonomian dan mencegah
dampak negatif yang sangat dalam bagi
perekonomian. Di tengah kebutuhan anggaran
yang meningkat, penerimaan negara justru
menurun drastis yang menyebabkan melebarnya

defisit dan berdampak
akumulasi utang negara.

pada

peningkatan

Untuk Indonesia sendiri, lembaga rating
menyoroti terkait pendapatan yang masih rendah
yang mendorong penurunan debt affordability2.
Tax ratio Indonesia masih berada di bawah ratarata negara peers, dan merupakan salah satu
perhatian utama lembaga rating sejak lama,
bahkan sebelum pandemi. Peningkatan utang di
tengah pandemi ini, meskipun tidak sebesar yang
dilakukan negara lain, telah mengakibatkan debt
affordability Indonesia tertekan yang ditandai oleh
peningkatan rasio beban bunga terhadap
penerimaan yang ditunjukkan oleh grafik 38.
Moody’s misalnya telah melakukan penurunan
nilai fiskal Indonesia satu notch pada 12 Juli 2021
menjadi B1 dari Ba3 di Februari 2021 akibat melihat
potensi kenaikan beban utang (Debt Burden), basis
pendapatan pemerintah yang masih rendah, serta
meningkatnya rasio pembayaran bunga terhadap
pendapatan.
Namun demikian, riwayat disiplin fiskal yang
cukup baik dan beban utang terhadap PDB yang
relatif lebih rendah dari negara-negara peers

2

Debt Affordability adalah kemampuan negara dalam membayar bunga tahunan yang diperlukan untuk mempertahankan utang
pemerintah terhadap penerimaan negara tahunannya
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GRAFIK 38

Debt Affordability Indonesia Dibandingkan dengan

Negara Peers; General Interst Payments (% Revenue)
2020

GRAFIK 39

Debt Burden Indonesia Dibandingkan Negara Peers;
General Government Debt (% GDP) 2020
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seperti
Thailand, Malaysia, Brazil, dan Mexico,
menjadi salah satu kekuatan dari aspek fiskal
Indonesia.
Untuk
itu,
lembaga
rating
mengharapkan
pemerintah
dapat
terus
mempertahankan fiskal stance untuk mendukung
percepatan pemulihan. Dengan historis defisit
yang terkendali dan kinerja APBN yang sangat
baik di tahun 2021, lembaga rating meyakini defisit
akan kembali menyempit dan usaha untuk
mengembalikan defisit di bawah 3 persen di tahun
2023 akan lebih mudah terwujud. Di sisi lain,
lembaga rating juga mengapresiasi usaha
pemerintah
untuk
memperbaiki
kinerja
penerimaan negara melalui reformasi perpajakan
akan meningkatkan penerimaan Indonesia ke
depan. S&P menilai penerimaan Indonesia dapat
melebihi 15 persen terhadap PDB dalam 3 – 5 tahun
ke depan dan dapat mendukung pertumbuhan
ekonomi jangka panjang.

Sementara itu, Indonesia memperoleh penilaian
yang cukup positif dari sisi makro ekonomi.
Indonesia dianggap memiliki ketahanan ekonomi
yang relatif baik, ditopang oleh kebijakan
makroekonomi dan moneter yang efektif yang
dapat menahan risiko tren kenaikan suku bunga
global. Meskipun
pertumbuhan
ekonomi
mengalami dampak negatif akibat pandemi,
lembaga rating memperkirakan aktivitas ekonomi
Indonesia akan kembali ke level normalnya pada
tahun 2023. Reformasi struktural yang telah
disahkan juga dinilai dapat mendukung daya saing
investasi dan ekspor, serta meminimalkan
kerusakan ekonomi (scarring effect). Namun
demikian,
kecepatan
pemulihan
ekonomi
Indonesia akan sangat bergantung pada
kemampuan Pemerintah dalam percepatan
vaksinasi, serta stimulasi kegiatan bisnis dan
kepercayaan konsumen. Reformasi terutama

GRAFIK 40

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia oleh Lembaga Rating Utama
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Undang-Undang Cipta Kerja yang diinisiasi
pemerintah juga menjadi faktor positif yang dapat
mendukung kinerja ekonomi jangka panjang.
Dari sisi moneter, salah satu isu yang disorot oleh
lembaga rating adalah kesepakatan antara
Pemerintah dengan Bank Indonesia terkait
burden sharing untuk mengatasi dampak
pandemi. Ketiga lembaga rating memahami
pentingnya sinergi ini dan menilai bahwa langkah
ini akan membantu pemerintah menurunkan
biaya utang (debt service). Yang menjadi
kekhawatiran lembaga rating adalah risiko
independensi Bank Indonesia dalam menentukan
kebijakan moneternya, dan hal tersebut akan
menjadi salah satu aspek penilaian untuk
kredibilitas penyusunan kebijakan Indonesia.
Hingga saat ini, S&P masih menilai kolaborasi ini
belum menggangu independensi Bank Indonesia
yang diindikasikan dari reaksi pasar dan inflasi
yang masih relatif stabil.
Namun demikian, titik kritis dari kebijakan kerja
sama ini ada pada jangka waktu pelaksanaan
kerja sama ini. Sejak awal penerapan SKB, lembaga
rating telah menyoroti seberapa lama kebijakan ini
akan berlangsung dan bagaimana exit strategy-nya.
Fitch juga menyampaikan bahwa jika burden
sharing dilakukan secara terus menerus akan
mempengaruhi rating ke depan. Hingga saat ini,
baik Fitch, Moody’s dan S&P masih meyakini
bahwa kebijakan ini akan berhenti di akhir 2022.
Dari sisi eksternal, Indonesia dinilai masih cukup
rentan, yang ditandai oleh tingginya rasio utang
luar negeri Indonesia terhadap penerimaan
transaksi berjalan. Selain itu, Indonesia masih
cukup bergantung pada ekspor komoditas dan
kepemilikan luar negeri (foreign ownership) yang
turut membuat kondisi eksternal Indonesia
menjadi rentan. Cadangan devisa Indonesia yang
cukup tinggi menjadi salah satu faktor positif
dalam aspek eksternal. Moody’s dan Fitch
menyebutkan salah satu downside risk Indonesia
berasal dari faktor eksternal. Rating Indonesia
dapat berubah apabila terjadi pemburukan

eksternal secara signifikan, misalnya depresiasi
Rupiah yang berkepanjangan atau arus modal
keluar yang akan berimplikasi pada debt
affordability dan kecukupan cadangan devisa.
Keberhasilan Indonesia dalam menjaga rating
selama pandemi tentunya tidak menjadikan
Indonesia selalu berada dalam posisi aman.
Pemerintah
terus
berupaya
untuk
mempertahankan dan meningkatkan rating
Indonesia ke depan. Upaya tersebut dilakukan
dengan terus mengkomunikasikan berbagai risikorisiko tekanan domestik maupun global terhadap
APBN dan ketahanan ekonomi Indonesia, serta
kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah
kepada pihak lembaga rating sehingga mereka
mendapatkan gambaran yang utuh serta terukur
terkait besaran risiko dan kebijakan mitigasi risiko
dari para pemangku kebijakan.
Dari sisi fiskal Pemerintah berupaya mendorong
keberhasilan pelaksanaan UU HPP agar mampu
memperkuat sisi penerimaan negara. Upaya
peningkatan
basis
perpajakan,
kepatuhan
perpajakan, serta perbaikan sistem administrasi
perpajakan menjadi faktor yang sangat penting
untuk mendukung hal tersebut, selain itu
percepatan penerapan Core Tax System juga
diharapkan dapat mendorong peneriamaan
negara.
Pemerintah
juga
melanjutkan
komitmen
reformasi struktural. Hal tersebut dilakukan
antara lain dengan terus mengawal implementasi
Undang-Undang Cipta Kerja agar reformasi
struktural berjalan secara konsisten untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke
depan. Selain itu, program hilirisasi industri yang
dicanangkan oleh pemerintah juga berkontribusi
dalam meningkatkan aktivitas ekspor guna
mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang
lebih
berkelanjutan.
Serta
pendalaman
pembiayaan dalam negeri untuk semakin
mengurangi ketergantungan pembiayaan asing
dan terhindar dari risiko capital outflow.
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BAGIAN III
PERKEMBANGAN KEBIJAKAN
TERKINI
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Perkembangan Kebijakan Terkini
Kebijakan Fiskal
A. Kebijakan
Negara

Pemindahan

Ibu

Kota

Peraturan: Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

C. Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai
atas Penyerahan Rumah Tapak dan
Satuan
Rumah
Susun
yang
Ditanggung Pemerintah

Tanggal: 15 Februari 2022

Peraturan: Permenkeu RI Nomor 6/PMK.010/2022

Upaya memperbaiki tata kelola wilayah Ibu Kota
Negara untuk mewujudkan tujuan bernegara
dimana selain menjadi sarana untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat Indonesia juga untuk
mewujudkan Ibu Kota Negara yang aman, modern,
berkelanjutan, dan berketahanan.
Sebagai
landasan pembangunan IKN di Kalimantan Timur
dengan nama Nusantara.

Tanggal: 02 Februari 2022

B. Kebijakan
Hubungan
Keuangan
Pemerintah Pusat dan Daerah
Peraturan: Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah
Tanggal: 5 Januari 2022
Pemutakhiran kebijakan Transfer ke Daerah
berbasis kinerja, pengembangan sistem pajak
daerah yang efisien, perluasan skema pembiayaan
daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, dan
harmonisasi belanja pusat dan daerah. Mengatur
penguatan sistem Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (PDRD) melalui restrukturisasi dan
konsolidasi jenis PDRD, pemberian sumbersumber perpajakan daerah yang baru, dan
penyederhanaan jenis retribusi daerah. Mengatur
perencanaan belanja daerah melalui penganggaran
belanja daerah, simplikasi dan sinkronisasi
program prioritas daerah dengan prioritas
nasional, serta penyusunan belanja daerah yang
didasarkan atas standar harga. UU HKPD
mendorong penggunaan creative financing untuk
akselerasi pembangunan di daerah.

Kebijakan tersebut dalam rangka mendorong daya
beli masyarakat di sektor industri perumahan guna
mempercepat pertumbuhan dan pemulihan
ekonomi nasional. PPN ditanggung Pemerintah
yang memenuhi ketentuan diberikan sebesar 50%
(lima puluh persen) dari PPN yang terutang atas
penyerahan rumah tapak atau satuan rumah
susun dengan Harga Jual paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dan 25%
(dua puluh lima persen) dari PPN yang terutang
atas penyerahan rumah tapak atau satuan rumah
susun
dengan
Harga
Jual
lebih
dari
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai
dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

D. Kebijakan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah atas Penyerahan
Barang Kena Pajak yang Tergolong
Mewah Berupa Kendaraan Bermotor
Tertentu
yang
Ditanggung
Pemerintah
Peraturan: Permenkeu RI Nomor 5/PMK.010/2022
Tanggal 2 Februari 2022
Kebijakan
tersebut
untuk
mendukung
kelangsungan sektor industri otomotif nasional
dan untuk meningkatkan pemanfaatan dan
kinerja sektor industri komponen otomotif dalam
rangka percepatan pertumbuhan dan pemulihan
ekonomi nasional dan dukungan pemerintah
berupa kebijakan pajak penjualan atas barang
mewah atas penyerahan barang kena pajak yang
tergolong mewah berupa kendaraan bermotor

Edisi I | Tinjauan Ekonomi, Keuangan, dan Fiskal

57

tertentu yang ditanggung pemerintah tahun
anggaran 2022.

F. Kebijakan Penetapan Barang Ekspor
Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif
Bea Keluar

E. Kebijakan Insentif Pajak untuk Wajib
Pajak Terdampak Pandemi Covid-19

Peraturan: Permenkeu RI Nomor 1/PMK.010/2021

Peraturan: Permenkeu Ri Nomor 3/PMK.03/2022

Kebijakan tersebut terkait Penetapan Barang
Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea
Keluar dan untuk mendorong potensi ekonomi dan
peluang pasar ekspor komoditi industri berbahan
dasar kelapa sawit guna menambah devisa negara
serta melakukan penyesuaian terhadap tarif bea
keluar cangkang kernel sawit

Tanggal: 21 Januari 2022
Kebijakan
ini
mengingat
bahwa
belum
berakhirnya pandemi Coronavirus Disease 2019
dan pemberian insentif perpajakan yang diberikan
secara selektif dengan prioritas kepada sektor
tertentu
yang
membutuhkan
dukungan
pemulihan.

Tanggal: 5 Januari 2022

Kebijakan Moneter dan Sektor Keuangan
A. Kebijakan Insentif bagi Bank yang
Memberikan Penyediaan Dana untuk
Kegiatan Ekonomi Tertentu dan
Inklusif
Peraturan: Peraturan Bank Indonesia Nomor
24/5/PBI/2022
Tanggal 25 Februari 2022
Bank Indonesia memberikan insentif bagi Bank
yang melakukan penyediaan dana untuk kegiatan
ekonomi tertentu dan inklusif. Penyediaan dana
oleh Bank untuk kegiatan ekonomi tertentu dan
inklusif sebagaimana dimaksud pada angka 1
meliputi pemberian Kredit atau Pembiayaan
kepada sektor prioritas, pencapaian Rasio
Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM);
dan/atau pembiayaan lainnya yang ditetapkan
Bank Indonesia. Insentif bagi Bank berupa
pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM
dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata.

B. Kebijakan Giro Wajib Minimum
dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi
Bank Umum Konvensional, Bank
Umum Syariah, dan Unit Usaha
Syariah

Tanggal 1 Maret 2022
Mengubah ketentuan yang mengatur bahwa
pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM
dalam rupiah dapat diberikan kepada Bank Umum
Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS),
dan Unit Usaha Syariah (UUS) atas pemenuhan
GWM dalam rupiah secara harian dan/atau secara
rata-rata berdasarkan pertimbangan kebijakan
makroprudensial Bank Indonesia. Pengaturan
mengenai pelonggaran atas kewajiban pemenuhan
GWM
dalam
rupiah
untuk
kebijakan
makroprudensial dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Bank Indonesia tersendiri mengenai
insentif bagi bank yang memberikan penyediaan
dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan
inklusif.

C. Kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif
Makroprudensial bagi Bank Umum
Konvensional, Bank Umum Syariah,
dan Unit Usaha Syariah
Peraturan: Peraturan Bank Indonesia Nomor
24/3/PBI/2022
Tanggal: 22 Februari 2022, dan mulai berlaku pada
tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak
tanggal 3 Januari 2022

Peraturan: Peraturan Bank Indonesia Nomor
24/4/PBI/2022
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Substansi penyempurnaan pengaturan dalam PBI
ini meliputi kewajiban dan target Rasio
Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM),
penyesuaian Pembiayaan Inklusif, Penyesuaian
pelaporan terkait RPIM, penyesuaian terkait
publikasi, kewajiban giro RPIM, dan pengaturan
sanksi.

D. Kebijakan Transaksi Bank dengan
Bank Indonesia untuk Mendukung
Penyelesaian
Transaksi
Menggunakan Mata Uang Lokal
Negara Mitra

menyediakan transaksi Bank dengan Bank
Indonesia guna menyediakan kebutuhan valas
Bank dalam penyelesaian transaksi dengan
menggunakan mata uang lokal negara mitra dan
mendukung pengembangan dan pendalaman
pasar uang.

E. Kebijakan Layanan Keuangan Tanpa
Kantor Dalam Rangka Keuangan
Inklusif
Peraturan: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Republik Indonesia Nomor 1/POJK.03/2022
Tanggal: 5 Januari 2022

Peraturan: Peraturan Bank Indonesia Nomor
24/2/PBI/2022
Tanggal: 31 Januari 2022
Kebijakan ini mengatur terkait Bank Indonesia
dapat melakukan transaksi valas terhadap rupiah
dengan bank sentral atau otoritas terkait negara
mitra berdasarkan Perjanjian Kerja Sama
Keuangan
Internasional,
untuk
kemudian

Kebijakan ini mengatur tentang dalam rangka
mewujudkan keuangan inklusif, lembaga jasa
keuangan dapat menjadi penyelenggara Laku
Pandai. Dalam hal tersebut maka lembaga jasa
keuangan
harus
memenuhi
persyaratanpersyaratan antara lain memperoleh izin dari OJK
serta menerapkan manajemen risiko secara efektif
dalam penyelenggaraan Laku Pandai.
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